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Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 

 

Найважливіши здобутки: 

1. Відбувся 2 захисти докторської дисератації (кафедра міжнародної економіки).  

2. Відбулось 3 захисти кандидатських дисератацій співробітниками факультету. 

3. Відбулось 5 захистів дисертацій на спеціалізованій вченій раді Д26.002.23. 

4. На факультеті було проведено 8 міжнародних та всеукраїнських конференцій.   

5. 6 студентів заняли призові міста у ІІ етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Ще 4 
студенти отримали спеціальні відзнаки.  

6. 7 студентів заняли призові місція у ІІ етапі всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Це 6 – 
отримали спеціальні відзнаки. 

7. Проведення ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Стратегічне 

управління", 16–18 травня 2018 р. на базі кафедри менеджменту, факультету менеджменту та 

маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

8. За програмою Erasmus + проект «European business models: transformation, harmonization 
and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від 

Jean Monnet Fund з 01.09.2017 на 3 роки. Проведення Форуму з панельними дискусіями  

«Трансфер європейської політики, стратегій та бізнес практики», Круглого столу на тему 

«Академічне підприємництво та стартап активність студентів в умовах європейської 

інтеграції», Тренінгів «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети», 
«Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України», «Інтеграційні 

трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети», «Досягнення та перспективи європейської 

інтеграції для України», «ЄС як проривний підприємець», «Бенчмаркінг і стратегічна 

реалізація європейської моделі бізнесу для України». 

9. Кафедра міжнародної економіки з травня 2018 року бере участь у міжнародному освітньому 

проекті «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0. Education» за програмою Eurasia, який 

спрямований на створення привабливої освіти в рамках cталого виробництва шляхом обміну 

знаннями між Норвезьким університетом природничих і технічних наук і KПІ ім. Ігоря 

Сікорського.  
10. Підготовка студентів (учнів), що стали призерами II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук;  Назва олімпіади 

- II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів–членів 

Малої академії наук; ПІБ студента(ів) - Рудницька Аліна Миколаївна; Призове місце - 1; Наказ 

ДОН КОА № - 40 ; Дата: 19.02.2018 Науковий керівнік – к.е.н., доцент Удовицька Є.А 

 

 

 



Аналіз наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу у 2018  році показав, що у 

поточному році факультет отримав позитивні кількісні та якісні проказники наукової діяльністі.  
 
Кількісні показники, що характеризують наукову роботу факультету у 2018 р.: 

 Кількість захищених докторських дисертацій – 2. 

 Кількість захищених кандидатських дисертацій – 3  

 Кількість міжнародних НДР – 0.  

 Кількість дежбюджентних НДР – 1 

 Кількість госпдоговірних НДР – 1 

 Кількість ініціативних НДР – 21 

 Кількість виданих монографій – 10 

 Кількість колективних монографій – 11 

 Кількість колективних зарубіжних монографій – 8 

 Кількість виданих підручників – 2. 

 Кількість виданих навчальних посібників – 18. 

 Електронні сертифіковані видання: 12 

 Кількість фахових збірників наукових праць – 1 

 Кількість наукометричних збірників наукових праць (Index Copernicus)- 3 

 Кількість опублікованих статей  – 387(пвс)+226(студ)= 613 

 Кількість опублікованих тез  – 931 

 Кількість проведених конференцій  – 8 

 Кількість проведених семінарів - 79 

 Отримано патентів – 3 

 Отримано авторських прав – 8 

 Переможців конкурсів наукових робіт – 7 

 Переможців міжнародних олімпіад - 0 

 Переможців всеукраїнських олімпіад - 6 

 Стипендіати Президента України - 0  

 Стипендіати Верховної Ради України - 1  

 Стипендіати Кабінету Міністрів - 1  

 Кількість аспірантів і здобувачів
1 – 30 

 Закінчили навчання в аспірантурі у 2018 році – 9 

 Зараховано до аспірантури  - 8  
 
Сторінка з інформацією про наукову діяльність ФММ на сайті факультету: 

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activities  
 
Звіти з наукової діяльності ФММ по роках на сайті ФММ: http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports  

                                                           
1 Станом на 01.11.2018 

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activities
http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports


 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом 
 

1.1   Підготовка кандидатів та докторів наук  
 

 
У 2018 році співробітниками факультету захищено докторських дисертацій: 

 
1. Дунська А.Р., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, «Інноваційний механізм розвитку 

підприємств целюлозно-паперової промисловості», 08.00.04, науковий консультант – д.т.н., 

проф. Гавриш О. А. Дата захисту – 11.09.18 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 

26.002.23 

2. Кравченко М.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, «Системно-структурний підхід до 

формування економічної стійкості машинобудівних підприємств», 08.00.04, науковий 

консультант - д.е.н., проф. Войтко С.В. Дата захисту – 06.12.18 р. Захист на спеціалізованій 

вченій раді Д 26.002.23 

 
 

У 2018 році співробітниками факультету захищено кандидатські дисертації: 
 

1. Кологривов Я.І., аспірант кафери менеджменту, «Інноваційний розвиток підприємств 

енергетичного машинобудування», 08.00.04, науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачова 

В.В. Дата захисту – 06.03.18 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23  

2. Чайковський Є. О. аспірант кафери міжнародної економіки, «Реалізація інноваційної 

стратегії розвитку металургійних підприємств”, за спеціальністю 08.00.04 - економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник д.т.н.,. 

проф. Гавриш О. А., дата захисту 06.03.2018. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 

26.002.23. 
3. Покровська Н.М. аспірант кафери економіки і підприємництва, 18 грудня 2018 р. 

Д26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  на 

тему «Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування» науковий 

керівник: д.е.н., проф. Марченко В.М. 

 

 

 

 

 
 



 

1.2 Науково-дослідна робота студентів 
  

Назва і керівники студентських наукових гуртків 
 
Загальна кількість гуртків на факультеті: 24  
Кількість залучених студентів: 588 (включно із студентами інших факультетів) 

___________________________________________________________________________ 
 

Кафедра менеджменту:  
Загальна кількість гуртків: 4  
Кількість залучених студентів: 48 

 
Науковий гурток «Управління персоналом». Наказ № 1-72 від 14.04.2011 р. Керівник – к.е.н., проф. Довгань Л.Є. 

Кількість студентів – 18. Викладачі учасники: к.е.н., проф. Довгань Л.Є., ст. викл. Ведута Л.Л. 
Науковий гурток «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Наказ № 1-115 від 25.05.2012 р. Керівник – 
к.е.н., доц. Дунська А.Р. Кількість студентів – 15. Викладачі учасники: к.е.н, доц. Пічугіна М.А., к.е.н., ст. викладач 

Жалдак Г.П., ас. Бондар В.Ю. 
 Науковий гурток «Логістичний менеджмент». Наказ № 1-72 от 04.04.2011 . Керівник – к.е.н., доц. Луценко І.С. 

Кількість студентів – 8. Викладачі учасники: к.е.н., доц. Луценко І.С., доцент, к.е.н. Шкробот М.В. 
Науковий гурток «Маркетинг інновацій промислового підприємства». Наказ № 1-108 від 10.04.2014 р. Керівник – 
д.е.н. проф. Шульгіна Л. М.  Кількість студентів – 7. 
 
  
Кафедра промислового маркетингу:  

Загальна кількість гуртків: 5  
Кількість залучених студентів: 24 

Гурток Керівники Кіл-ть студентів 

Маркетингові дослідження Проф. Солнцев С.О., 
 ст. викл. Черненко О.В.   8 студентів 

Промисловий маркетинг 
 

Проф. Зозульов О.В., 
доц. Язвінська Н.В., 

ст. викл. Царьова Т.О. 
6 студентів 

Інноваційний маркетинг та 
маркетинг високих технологій 

доц. Кубишина Н.С., 
 4 студентів 

Рекламна діяльність 
 доц. Бажеріна К.В.  10 студента 

Бренд-менеджмент  доц. .Юдіна Н.В. 5 студентів 
Диджитал-маркетинг доц. Писаренко Н.Л. 5 студента  
 

 
Кафедра міжнародної економіки  

Загальна кількість гуртків: 5  
Кількість залучених студентів: - 35 

1. Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України – Гавриш О. А., 

доктор технічних наук, професор, Войтко С. В., доктор економічних наук, професор – 10 студентів 
2. Організаційно-управлінський механізм розвитку підприємницької діяльності  – Гавриш О. А., доктор 

технічних наук, професор 7 студентів 
3. Механізм  інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології – 
Герасимчук В. Г., доктор економічних наук, професор – 5 тудентів 
4. Розбудова страхового ринку України в умовах світових інтеграційних процесів – Охріменко О. О., 

доктор економічних наук, професор – 5 тудентів 
5. Засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності в умовах глобалізації – 
Войтко С. В., доктор економічних наук, професор – 7 студентів 

  
 



Кафедра економіки і підприємництва   
Гуртків - 1 
Залученипх студентів - 45 
«Економіка і організація хімічної промисловості України».  Наукові керівники: доцент кафедри економіки і 

підприємництва ФММ, к.т.н. О.А. Підлісна; доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Т.П. Ткаченко; 

доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Ю.В. Тюленєва. Чисельність студентів у гуртку: 45 осіб. 
 

   
Кафедра математичного моделювання економічних систем  
Гуртків - 2 
Залученипх студентів - 16 

 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».   Науковий керівник д.ф-м.н., проф. 

Капустян В.О.  - 9 студентів 
 «Теорія та практика прийняття рішень та керування в економіці». Науковий керівник д.т.н., проф. 

Іваненко В.І. - 7 студентів 
   

Кафедра теоретичної та прикладної економіки   
Гуртків – 7  
Залученипх студентів - 412 

 Теорія та практика бізнес-аналітики. Науковий керівник –к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. Студентів -42 
 Інвестиції та фінансова грамотність. Науковий керівник – д.е.н., проф. Крейдич І. М.  (Єрешко Ю.О.) 

Студентів - 25 
 Планування та розвиток кар'єри HR менеджера. Науковий керівник – к.е.н., доц. Шевчук О. А. Студентів 

– 18 

 Ресурсне забезпечення промислових підприємств України. Науковий керівник –к.е.н., доц. Рощина Н.В. 

Студентів – 42. 

 Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах. Науковий керівник – к.е.н., доцент 

кафедри теоретичної та прикладної економіки Дученко М.М., консультант – д.т.н., професор кафедри 

математичного моделювання економічних систем  Іваненко В.І. Студентів 40.  

 Формування економічної незалежності країн в умовах глобалізації. Науковий керівник - д.е.н., 

проф.Семенченко Н.В. Студентів – 45. 

 Відкрита студентська асоціація “ОСА”. Науковий керівник - д.е.н., проф.Семенченко Н.В. Студентів – 200. 
 

 
НТСА факультету  

 На факультеті активно працює  НТСА факультету, яке з очолювала студентка кафедри 

міжнародної економіки – Юденко Аліна Віталіївна, а з 1 жовтня 2018 року – Потапова Вікторія 

Павлівна  (http://fmm.kpi.ua/ua/ntca). Наукове  товариство студентів і аспірантів на факультеті має 

своє представництво на кожній кафедрі  та навчальній групі (http://fmm.kpi.ua/ua/structure). 
Протягом 2017 р. було проведено 1 загально-факультетську та взято участь у підготовці 7 

кафедральних конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, що проводилися на факультеті 

протягом календарного року.  
Загальна кількість залучених у науково-організаційну роботу НТСА студентів – понад 20 

осіб.  Наукове товариство студентів та аспірантів факультету менеджменту та маркетингу дає 

можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів та 

отримати нові знання.    
28 березня 2018 року Науковим товариством студентів та аспірантів  факультету менеджменту та 

маркетингу  КПІ імені Ігоря Сікорського було  проведено XVI Міжнародну  науково-практичну  

конференцію  студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: 

економіка, технологія, управління» за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, 

д.т.н., професора О. А. Гавриша, під керівництвом заступника декана ФММ з наукової роботи, 

к.е.н., проф. Зозульова О. В. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань 

пов'язаних  з тенденціями розвитку економіки , які зумовлюють необхідність слідкувати за 

процесами інтеграції та глобалізації, посиленням інноваційних технологій.  
      

http://fmm.kpi.ua/ua/ntca
http://fmm.kpi.ua/ua/structure


  Цього року робота відбувається за п’ятьма напрямками: 
 Менеджмент 
 Економіка підприємства 
 Міжнародна економічна діяльність 
 Маркетинг 
 Математичні методи та інформаційні технології в економіці 

Виступили:  
  
Редзюк Ольга Миколаївна - засновник Olerom Forum 1, Olerom Fest, благодійного  фонду «Янголи світу», СЕО 

Olerom Group, Новатор тренінгового ринку України 
Яблокова Наталія Борисівна - елітний директор компанії Faberlic, тренер вищої категорії, засновник "Бізнес-школи 

Яблокової Наталії" 
Новіков Павло Валерійович - асистент кафедри автоматизації теплоенергетичних ПРОЦЕСІВ (АППАУ), фахівець з 

розвитку промислового підприємства в епоху Industry 4.0 
Войтко Сергій Васильович - фахівець з міжнародного співробітництва, виконавець масштабного проекту «Форсайт 

та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України»,  доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної економіки 
Баранов Сергій Сергійович -  керівник відділу робототехніки Smartrob міжнародного дитячого центру розвитку 

KIDB 

 
 
      На урочистому відкритті конференції виступили:  
1. Зозульов Олександр Вікторович, к.е.н., проф., заступник декана ФММ з наукової роботи  КПІ імені Ігоря 

Сікорського. 
2. Юденко Аліна – головний організатор конференції, голова НТСА ФММ, студентка групи УС-41. 



 

        
 

 



 
 

             Особливу увагу приділено науковим та прикладним аспектам менеджменту. Перелік проблемних питань 

охоплює різні галузі й сфери управління реальним сектором економіки. Наведені результати є науково 

обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних інноваційних рішень та підходів до управління, яких гостро 

потребують підприємства з огляду на сучасні економічні тенденції. За результатами конференції видано збірник 

наукових праць. 

 
 



 

      
 



 
       В роботі конференції взяли участь 250 учасників, зокрема з КПІ імені Ігоря Сікорського (200 

учасників), а також представники інших вузів і державних установ України (9 учасників).  
 Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ – 
3;  
 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ – 2;  
 Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ – 1;  
 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 3 . 
        Були представники інших країн – Університет Париж-Дофін, Франція (2 учасника) та  Варшавськомий 

Державний Університет, Польща(1 учасник). 
      Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 41 тезу  (8 тез за 

тематичним напрямом №1, 12 тез – за тематичним напрямом №2,  14 тез – за тематичним напрямом №3, 2 

тези – за тематичним напрямом №4,  5 тез – за тематичним напрямом №5). Подані тези відображають 

широкий діапазон результатів досліджень, проведених науковцями, аспірантами та студентами з різних 

міст і навчальних закладів.  
 

 
Семінар «Краудфандинг2.0: Токенізація активів» 

Дубневич Нестор Миколайович - старший юрист Juscutum, Практика супроводу блокчейн-
проектів, партнер в lexnet.io - першої у Східній Європі лабораторії юридичних інновацій, 

CLO в Patentbot, амбасадор в KYIV Legal Hackers. 



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

12 

 

 
 
 
 

Майстер-клас з ведення Start-up бізнесу 

1 листопада 2018-го року в рамках діяльності Наукового товариства студентів та 

аспірантів для студентів спеціальності “Міжнародна економіка” було проведено майстер-
клас на тему Start-up бізнесу, який вів Юрій Цвіркун, операційний директор інноваційної 

української Start-up компанії SolarGaps. 

Юрій розповів про історію створення ідеї «розумних жалюзей» з влаштованими 

сонячними батареями і розвитку фірми у сфері відновлюваної енергетики, а також про 

участь компанії у проекті розумного будинку Apple Home. Спікер дав студентам корисні 

поради зі створення успішних стартапів та управління компанією. 

В програмі був розгляд питань:  

1. Зародження ідеї для Start-up бізнесу. 

2. Використання сайту фінансування проектів Kickstarter з метою отримання 

інвестицій за відносно недовгий час. 

3. Методи та досвід захисту ідеї від «крадіжки». 

4. Рішення щодо запуску виробництва і концентрації виробничих потужностей. 
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ESTIEM 
НТСА ФММ восени 2018 року об’єднали спільні зусилля  з командою  ESTIEM 

(European Students of Industrial Engineering and Management) – студентською  організацією,  

яка об’єднує студентів технічних, щоб приймали участь у щорічному конкурсі бізнес-
проектів. Мета діяльності організації ( www.estiem.org ) – поширення співпраці між 

http://www.estiem.org/
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студентами ВНЗ Європи, які вивчають менеджмент та оптимізаційні процеси в економіці. 

Мережа складається з 77 локальних груп у 30 країнах Європи та охоплює понад 60 000 
студентів.  
 
 

Участь у виконанні НДР 
 

У звітному періоді студенті факультету брали участь у виконанні ініциативних НДР 

кафедр загальною чисальністю 97 осіб.  

 

Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій 

Протягом 2017 року на факультеті було проведено 8 науково-практичних конференцій 

та було зроблено понад 354 доповіді.  

Назви конференцій, проведених на базі ФММ НТУУ „КПІ”:  
№ Назва конференції Кількість 

доповідей 

студентів 

факультету 
1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 
45 

2 Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 59 

3 Міжнародна науково-практична конференція студентів, та молодих вчених 

«Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 
20 

4 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  
38 

5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» 
131 

6 Науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 
14 

7 «Моделювання та прогнозування економічних процесів» 37  

8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового 

потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 
22 

Разом: 366 

Окрім конференцій на базі ФММ НТУУ „КПІ” студенти факультету брали учаcть у 

конференціях на базі інших внз: 19 

  Загалом: 237 студенті у 27 конференціях:   

Кафедра менеджменту: 18 студентів прийняли участь у 20 наукових конференціях. 

Кафедра міжнародної економіки: 32 студента взяли учатсь у 11 наукових конференціях. 

Кафедра теоретичної та приуладної економіки: 82 студенти прийняли участь у 7 наукових 

конференціях. 

Кафедра економіки і підприємництва: 70 студентів прийняли участь у 19 наукових 

конференціях. 

Кафедра промислового маркетингу: 28 студентів взяли участь у 7 наукових конференціях 

Кафедрам математичного моделювання економічних систем: 17 студентів взяли участь 

у 4 наукових конференціях 
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Кількість публікацій та патентів самостійно та у співавторстві   

1. Кількість патентів – 0.  

Не є профільним напрямом для студентів факультету виходячи із специфіки 

факультету 
  

2. Кількість публікацій загалом по факультету:  

Студентами факультету разом із викладачами у поточному році було опубліковано 

понад 642 публікації. Більшість - фахові статті у співавторстві з викладачами.  

Загалом по факультету:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

8 83 140 519 
 
По кафедрах:  
 
Кафедра промислового маркетингу:  
 
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

- 6 19 87 
 
Кафедра економіки і підприємництва:  
Кількість фахових статей студентів Кількість нефахових наукових статей студентів Кількість тез 

Самостійно У співавторстві 
- 46 51 122 

 
  
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

- 5 6 31 
 
Кафедра менеджменту:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

5 11 46 128 
 

Кафедра міжнародної економіки:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

3 12 18 69 
 
 Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 
Самостійно У співавторстві  

- 3 0 82 

_____________________________________________________ 

Студентами факультету разом із викладачами у поточному році було опубліковано  

статті у тому числі й у збірнику наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ». 



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

16 

Більшість - у співавторстві з викладачами.  1 стаття опублікована англійською мовою у 

співавтростві з викладачем.  

Публікації у факультетських збірниках наукових праць молодих вчених  

1. У 2018 році на факультеті менеджменті та маркетингу вийшов черговий номер  збірника 

наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління» (з 

2012 року за рішенням Вченої ради ФММ – електронне видання), в якому надруковано 

наукові статті, написані за результатами наукових досліджень, проведених підчас 

підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентами факультету. Всі у 

співавторстві з викладачами. Кількість – 47 статей (сайт збірника: 

http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116). Збірник викладено на платформі OJS. Збірник 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, РИНЦ, 

 ELAKPI, ROAD, WorldCat,Google Scholar, BASE, OpenAIRE. 

2. За результатами конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів» 

Загальна кількість опублікованих праць – 42. Опубліковано збірник тез 

http://mpep.fmm.kpi.ua/mpep2018 . Збірник викладено на платформі OJS. 

3. За результатами конференції ««Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, 

управління»» Загальна кількість опублікованих праць – 41. Опубліковано збірник тез 

http://fmm.kpi.ua/_userfiles/NTSA-2018.pdf.   

4. У 2018 році статті студентів було надруковано в щорічному електронному збірнику 

наукових праць  «Сучасні підходи до управління підприємством» №3, 2018 р, де 

розміщено статті за результатами ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні підходи до управління підприємством». Загальна кількість надрукованих 

статей –  42, з них студентами кафедри менеджменту 31   (сайт збірника -
 http://spu.fmm.kpi.ua).   Збірник  створено наплатформі  OJS.   

5. Всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, Вид-
во «Політехніка», 2018. – 160 с. Загальна кількість надрукованих тез –  142, з них 

студентами та викладачами кафедри менеджменту – 118   (сайт збірника –

 http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/ ). Збірник викладено н аплатформі OJS. 

6. У 2018 р. вийшов збірник наукових праць «Міжнародна економіка: інтеграція науки 

та практики», № 8. До збірника увійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, 

бакалаврів, студентів факультету  менеджменту та маркетингу. Праці підготовлені в 

рамках участі у круглому столі «Формування цінності людського капіталу в епоху 

глобальних викликів», що відбувся 21 листопада 2018 року за ініціативи кафедри 

міжнародної економіки. (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex. 
php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16). Збірник переведено на 

платформу OJS.  

7. У 2018 році статті студентів було надруковано два збірника наукових праць молодих 

вчених «Сучасні проблеми економіки і підприємництво», № 21, № 22. Загальна 

кількість надрукованих статей – 58  
 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 21. К: ІВЦ Видавництво 

Політехніка, 2018. –204 с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник переведено на 
платформу OJS. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, ELAKRI, OAJI, OJS, World 
Cat, Research Bible, Google Scholar, Open AIRE, III factor, Cite FActor, Cosmos Impact 
Factor. n AIRE).  

 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 22. К: ІВЦ Видавництво 

Політехніка, 2018. –236  с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). (сайт збірника – 
www.sb-keip.kpi.ua). Збірник переведено на платформу OJS. (Міжнародна індексація: 

http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
http://mpep.fmm.kpi.ua/mpep2018
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/NTSA-2018.pdf
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://www.sb-keip.kpi.ua/
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Index Copernicus, ELAKRI, OAJI, OJS, World Cat, Research Bible, Google Scholar, Open 
AIRE, III factor, Cite FActor, Cosmos Impact Factor. n AIRE). 

8. У 2018  році надруковано збірник праць XVІІ  науково-практичної конференції 21 

листопада 2018 р. «Розвиток підприємництва як фактор росту національної 

економіки». Загальна кількість опублікованих праць – 130 (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn006). Збірник переведено на платформу OJS. 

9. За результатами XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «B2B Маркетинг». Загальна кількість опублікованих 

праць – 66.  Опубліковано збірник тез в електронній формі 

(http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник_2018.pdf ). Збірник переведено на платформу OJS.  
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua 

 
 

Участь в олімпіадах 

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 6 осіб 

Відзнаки учасникам Всеукраїнських олімпіад: 4 

Кількість учасників олімпіад (І та ІІ етап): 173 осіб 

___________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки:   
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 2 участинка 2 нагороди  
Кількість учасників олімпіад:7 у І етапі   
 

19-20 квітня 2018 року, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 від 06.12.2017 

року, на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури відбувся ІІ-й етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни “Інвестування”. 

Конкурсні завдання включали комп’ютерні тестові питання та вирішення трьох практичних задач. У 

олімпіаді за першим (бакалаврським) рівнем взяли участь 56 студентів з різних закладів вищої освіти України. 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

представляли студенти третього курсу спеціальності “Міжнародна економіка” Зінчук Сергій та Шестопалова 

Анастасія, які були переможцями І-го етапу олімпіади (локальний внутрішньо-університетський рівень). 

Підготовку студентів до олімпіади здійснювала доцент кафедри міжнародної економіки к.е.н. Н.Є. 

Скоробогатова. 

 Кафедра економіки і підприємництва:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 8 участинків 0 нагороди +4 грамоти у 

номінаціях  
Кількість учасників олімпіад:25 у І етапі 

  Найбільш вагомими досягненнями кафедри економіки і підприємництва у даному напрямку за 2018 рік стали: 
1. перемога студентів Місяйло Олени  (3-й курс -УЕ-61), яка посіла ІІ місце у номінації «за 

самостійність викладу» та Васяновича Андрія, (2й курс, УЕ-71), який посів ІІ місце у номінації за 

«логічне мислення» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна 

економіка», що відбулася 18 - 20 квітня 2018 року на базі державного вищого навчального закладу 

«Київського національного університету імені Вадима Гетьмана»: 
2. перемога студентів Шишкіної Вероніки (група УЕ-41) та  Солосіча Олександра (УЕ-61), які посіли 5 та 

6 місця у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства», що 

була проведена у 11-13 квітня 2018 року на базі ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та 

архітектури» 
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що 

відбулася в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 18 - 20 квітня 2018 року, студенти кафедри економіки і підприємництва: 

http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник_2018.pdf
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/
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Солосіч Олександр, УЕ-61 посів ІІІ місце у номінації «за креативність мислення». 
Ремінський Микола, УС-71 посів ІІІ місце у номінації «за оригінальність ідеї». 
За результатами ІІ етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка 

підприємства», що була проведена 25-27 квітня 2018 року на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка сертифікати учасника отриали студенти Кіт Анна та Лучка 

Вікторія 
 

Важливим етапом у підготовці студентів до Всеукраїнських олімпіад є щорічне проведення 

внутрішньої олімпіади кафедри економіки і підприємництва, яка має назву «Пізнай себе в економіці», яка була 

проведена кафедрою економіки і підприємництва 15 лютого 2018 року. Взяло участь 22 чоловіки.  
- 1 місце: Лучка Вікторія, УЕ-41 та Кіт Анна, УЕ-31м 
- 2 місце: Солосіч Олександр, УЕ-61 
- 3 місце: Медведєва Алла,  УЕ-41 
- 4 місце: Шишкіна Вероніка, УЕ-41 
 
Кафедра  менеджменту:   

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 7 учасників 2 нагороди 
 
Кількість учасників олімпіад: осіб = 88  у І етапі , ІІ етапі 7 учасників, нагород – 2   

 
1. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Стратегічне 

управління", 16–18 травня 2018 р. Для участі у ІІ-му етапі Олімпіади були запрошені переможці І-
го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління». Серед яких, 

подало заяви та анкети учасників 73 студенти з 35 ВНЗ України. Безпосередньо зареєструвались 60 

учасників з 33 ЗВО, зокрема 28 – з м. Києва, 32 – з Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської областей. Для участі в олімпіаді були рекомендовані 

студентки (ОС «Бакалавр»): Гафтуняк М.І., Пімонова К.А., Костіна Ю.О. Керівником підготовки 

студентів до участі в олімпіаді була призначена к.е.н., доцент Артеменко Л.П.  
Диплом ІІ ступеня отримала студентка 4 курсу Костіна Ю.О. 
Диплом ІІІ ступеня отримала студентка 4 курсу Гафтуняк М.І. 

  
 
2. Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент 

організацій та адміністрування» на базі Тернопільського національного економічного університету, 25-27 
квітня 2018 р. Для участі була рекомендована студентка (ОС «магістр») Жарук О.В. Керівником підготовки 

студентів до участі в олімпіаді був призначений к.е.н., доцент Коцко Т.А. 
 
3. Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» на базі Київського національного торговельно-економічного 

університету, 28-29 квітня 2018 р. Для участі були рекомендовані студентки (ОС «бакалавр»): Артюшевска 

А.В., Гафтуняк М.І, (ОС «магістр»): Красюк А.С. Керівником підготовки студентів до участі в олімпіаді була 

призначена к.е.н., доцент Дунська А.Р. 
Студентки Артюшевська А.В, Гафтуняк М.І та Красюк А.С. отримали почесні грамоти за участь в 

Олімпіаді. 
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Кафедра промислового маркетингу:  

 Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0  
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 
Кількість учасників олімпіад: осіб у  8 І етапі ,  ІІ етапі 0 учасники; міжнародних 0 

 
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 
Кількість учасників олімпіад: осіб = 26 у І етапі, з них 4 переможці, e ІІ етапі 2 учасники - нагород 0; 

міжнародна 0 осіб - нагород - 0,  

На кафедрі була проведена олімпіада з економічної кібернетики. Переможці олімпіади брали участь у 

Всеукраїнській олімпіаді з економічної кібернетики. 
 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  
Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 
Кількість учасників олімпіад: осіб = 0 у І етапі, з них 0 переможців, e ІІ етапі 0 учасники - нагород 0; 

міжнародна 0 осіб - нагород - 0 
На базі кафедри у грудні 2017 р. проведено 1 тур Всеукраїнської  олімпіади з дисципліни 

«Бухгалтерський облік». Керівник проведення олімпіади –  к.е.н., доцент Лободзинська Т. П. У 1 турі  взяло 

участь 67 студентів ФММ,  2 студенти ФСП і 1 студент ВПІ. Для участі у 2 турі відібрано призерів 1 туру 

(студенти ФММ). 
 
 

Конкурси наукових робіт студентів  

 Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 24 

 Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 7 + 6 додаткових відзнак 

 Кількість переможців інших конкрусів: 0   

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  
Кафедра міжнародної економіки:  

 Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт: 6.  

 Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт: 1 ( +3 грамоти за перемогу у номінації)  

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі 

спеціальностей «Міжнародна економіка»: 

Диплом ІІІ ступеня (спеціальність «Міжнародна економіка»): Абрамова Марія, «Удосконалення 

міграційної політики України у контексті підписання Угоди про асоціацію України та ЄС», науковий 

керівник к.е.н., доцент Грінько І.М. 

Участь: 

Нікітіна І. М,, «Регулювання міжнародних закупівель в сфері інформаційно-комунікаційних 

тезхнологій», науковий керівник д.е.н., професор Войтко С. В. 

Лугвіщик Ю. М. «Удосконалення системи регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в 

умовах глобалізації», науковий керівник к.е.н., доц. Черненко Н. О. 

Цибуленко М О. «Науково-технічне співробітництво між Україною та Китаєм в умовах глобалізації», 

науковий керівник к.е.н., доц. Черненко Н. О. 

Шуляк Ірина, «Забезпечення збалансованого розвитку країн Західної Європи на засадах циркулярної 

економіки», науковий керівник к.е.н., доцент Кухарук А. Д.  
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Луценко Нікіта, «Вплив активізації торговельно-економічного партнерства між Україною та Китаєм на 

розвиток вітчизняного бізнесу», науковий керівник к.е.н., доцент Грінько І. М. 

   
 
Участь в інших конкурсах: 
 
Студентка кафедри міжнародної економіки Гранченко Еліна взяла участь у конкурсі 

наукових праць молодих науковців на тему «Роль фінансового сектора у досягненні сталого 

розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження у національну практику», 

який проводився на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму в рамках реалізації 

проекту «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, 
Policy Reform and Networked Economy Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» 

(номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). Тема роботи: «Соціальна 

відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної конкурентоспроможності», 

науковий керівник д.е.н., проф. Охріменко О. О. 
 

Кафедра економіки і підприємництва: 

  Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 6 

 Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 3 +3 перемоги у номінаціях 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 

наук у 2017/2018 навчальному році зі спеціалізації «Економіка підприємства»  Відбувся 3 квітня 2018 

року в Державному вищому навчальному закладі Київському національному економічному 

університеті імені Вадима Гетьмана. Кіт Анна Василівна отримала диплом І ступеня за наукову 

роботу та тему «Актуальність використання альтернативної енергетики на промислових 

підприємствах», виконану під керівництвом д.е.н., проф. Марченко В.М. 
Відбувся 5-6 квітня 2018 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті. Кіт Анна Василівна посіла  І місце за наукову студентську роботу виконану під 

керівництвом д.е.н., професора Марченко В.М.; Мартинюк Олена Володимирівна  посіла ІІ місце за 

наукову студентську роботу виконану під керівництвом к.е.н., доц. Гречко А.В.; Якименко Руслана 

Анатоліївна отримала диплом у номінації «за грунтовне теоретичне дослідження» за наукову 

роботу підкерівництвом к.е.н., проф. Круша П.В.; Бершадська Інна Ігорівна отримала диплом у 

номінації «за вагому практичну значимість» за наукову студентську роботу виконану під 

керівництвом к.е.н., ст. викл. Макалюк І.В.; Коляденко Ірина Ігорівна отримала диплом у номінації 

«за застосування економіко-математичних методів» за наукову студентську роботу виконану під 

керівництвом к.е.н., доцент Кавтиш О.П. 
 

 Кафедра  менеджменту:   

 Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт: 8.  

 Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт: 2.  
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ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових "Управління проектами і програмами" к.е.н., 

доц. кафедри менеджменту Голюк В.Я. брала участь у складі галузевої конкурсної комісії 
 
Студенти брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 
1) зі спеціалізації «Менеджмент організації» який відбувся на базі ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  
2) зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», який відбувся на базі 

Національного університету «Львівська політехніка»; 
3) зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою», який відбувся на базі Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 
4) зі спеціалізації «Транспортні системи. Логістика», який відбувся на базі Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 
Переможці другого туру.   
Диплом ІІ ступеня спеціалізації «Логістика» Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н. р. (на базі Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова) – Горяйстова Є.С. 

(науковий керівник к.е.н., доц. Луценко І.С.). 
Диплом ІІІ ступеня спеціалізації «Менеджмент організації» Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н. р. (на 

базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») – 
Омельченко Я.В. (науковий керівник к.п.н., доц. Пермінова С.О.). 

 
  

Кафедра промислового маркетингу:  
Студенти брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Маркетинг" 

 Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 4 

 Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 1.  Афанасьєва К.О. (науковий керівник проф. Зозульов О.В.) – диплом І ступеня 
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Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  немає 
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  немає  

   

 

Участь в грантах 

Кількість переможців: 5 

_________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра  менеджменту: 1 студент  

За програмою Erasmus гранти на навчання отримали: 

П.І.Б. Курс Група Країна навчання Навчальний заклад 

Артеменко 

Ольга 

Тарасівна 
1 

УВ-71 
мп 

Німеччина 
Єнський університет імені Фрідріха 

Шиллера (Friedrich Schiller Universität 

Jena) 

 

Кафедра міжнародної економіки: 1 студент  

  Зінчук Сергій, ВНЗ – Монреальський  університет, м. Монреаль, Канада. Дослідницька програма: 

Mitacs Globalink Research Internship, 12 тижнів з травня по листопад 2018 р. Назва дослідницького 

проекту: «Економічний розвиток корінних та місцевих громад». Науковий керівник: Dr. Konstantia 
Koutouki.  

  Кафедра економіки і підприємництва: 
Агапова Анна (УЕ-41) навчалася за подвійним дипломом у рамках співробітництва з Університетом 

Кордоби (Іспанія). 
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Кафедра промислового маркетингу:  немає   
Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає 
Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає.  

  
Приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені 

 Диплом ІІ ступеня  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Логістика»  у 2017-2018н.р. (на базі Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова) – Горяйстова Єлізавета 

Сергіївна. Наукова робота на тему «Підвищення конкурентоспроможності імпортованої 

продукції на український ринок за рахунок оптимізації логістичних 

процесівпідприємства (на прикладі ТОВ «Тайтен Машинері Україна»)» присвячена 

підвищенню конкурентоспроможності імпортованоїпродукції за рахунок оптимізації 

логістичних процесів підприємства. В роботі проаналізовано етапи процесу управління 

конкурентоспроможністю продукції підприємств-дистриб’юторів;розглянуто загальну 

характеристику діяльності ТОВ «ТайтенМашинері Україна»; проаналізовано фінансову 

діяльність підприємства та його логістичні процеси; зроблено оцінку 

конкурентоспроможності та проблем ТОВ «Тайтен Машинері Україна»;надані 

пропозиції щодо оптимізації рівня конкурентоспроможності імпортованої продукції ТОВ 

«Тайтен Машинері Україна» на український ринок. 

 Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» у 2018 р. отримала студентка 

Афанасьєва К. Р. під керівництвом к.е.н., проф. Зозульова О. В. Наукова робота на 

тему ««Розроблення стратегії виходу інтернет-магазину на промисловий ринок 
автозапчастин» містить наукову новизну, яку висвітлено: у двох статтях, опублікованих 

у виданнях, включених до спеціалізованого Переліку ВАК України з економіки (одне з 

видань також включене до міжнародної наукометричної бази даних INDEX 

COPERNICUS); на Всеукраїнській науково-практичній конференції. 
  

  
Участь студентів у виставках 

Не брали виходячи із профілю факультету  
 
 

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях 

Загальна кількість по факультету: 15 

Кафедра міжнародної економіки: 8 

Кафедра економіки і підприємництва: 7 
1. Zaichenko S, Shevchuk N, Vapnichna V. The determinition of the choice of technologies and equipment for the construction of 

tunnels. International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field 
of technical sciences”: Conference proceedings, December 27-28, 2017. Radom: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P 130-134. 

2. Khryniuk O.S. / Formation of state anticrisis management  in Ukraine/ O.S. Khryniuk // «Economy and society: a modern vectors of  
development» : II International Scientific Conference,  April 27, 2018. Proceedings of the conference, Part II.  – Leipzig, Germany: Batija 
Publishing. – P. 85-88. 

3. Pohrebniak A. Management potential of enterprises in the financial crisis / A. Pohrebniak, N.Yevsigneyeva // Proceedings of XVII 
International scientific conference “Modern scientific research”. Morrisville, Lulu Press., 2018. - P.47-49. 

4. Подлесная Е.А. Статистический метод формирования рынка / Е.А. Подлесная // Украйна-Бългврия-Европейськи Сьюз: 

Съвре-сенно състояние и перспекти-ви. Сборник с доклади от IV международна научна конфе-ренция. – Варна: Издателство 
«Наука и икономика», 2018. – 434 с. – С. 120-125 

5. Притыченко Э.С., Зайченко С.В., Шевчук Н.А.. Оценка выбора ресурсосберегающих технологий и оборудования для 

строительства тоннелей / Проблемы недропользования Международный форум-конкурс молодых ученых 18-20 апреля 2018 г., 
Санкт-Петербург, 2018, часть 1, с. 107-109. 

6. Tulchiynska S. Fetures foreign-economic activity of domestic enterprises in Ukreine / S. Tulchynska, S. Kyrychenko, A. But // “Modern 

scientific research”: Proceedings of ХVII International scientific conference. – Morrisville Mach 23, Lulu Press, 2018. P. 55-56.  
7. Tulchiynska S. Fetures foreign-economic activity of domestic enterprises in Ukreine / S. Tulchynska, S. Kyrychenko, A. But // “Modern 

scientific research”: Proceedings of ХVII International scientific conference. – Morrisville Mach 23, Lulu Press, 2018. P. 55-56.  
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Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 

Кафедра  менеджменту:  немає  

Кафедра промислового маркетингу: немає 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  
 
 

Проведені конференції та семінари  
  

Конференції, проведених на базі ФММ  КПІ ім. І.Сікорського:  
№ Назва конференції 
1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 
2 Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 

3 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Науково-
технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

4 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  
5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 
6 Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 
7 Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних 

процесів» 
8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 
 

Семінари, проведені на базі ФММ НТУУ „КПІ”: 79 

Кафедра  менеджменту: 15  
 1. Форум з панельними дискусіями  «Трансфер європейської політики, стратегій 

та бізнес практики». 29.03.2018 р. проведено форум з панельними дискусіями  на тему 

«Трансфер європейської політики, стратегій та бізнес практики». Актуальність обраних 

напрямів панельних дискусій забезпечила не лише широке представництво на форумі 

практиків бізнесу, викладачів, аспірантів, студентів із ВНЗ Києва та інших міст, а й високий 

рівень їх зацікавленості, про що засвідчила значна кількість запитань до доповідачів і гарячі 

обговорення виступів. В обговореннях взяли участь: заступник керівника Департаменту 

міжнародного співробітництва «КПІ ім. Ігоря Сікорського», професор Сергій Шукаєв; 
директор Національного Erasmus+ офісу в Україні Світлана Шитікова; голова Української 

Асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції, кандидат наук з державного 

управління Ірина Сікорська; викладачі, аспіранти, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, а 

також інших ВНЗ Києва, Білої Церкви, Черкас. 

 
2. Круглий стіл на тему «Академічне підприємництво та стартап активність 

студентів в умовах європейської інтеграції». 30.10.2018 р. Ретельна підготовка заходу дала 



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

25 

відповідні результати: аудиторія учасників складалася із студентів, аспірантів, викладачів, 

молодих підприємців. На круглому столі виступили: експерт з ЄС М. Окренгліцка – з Польщі 

з використанням Skype; студенти Ченстоховського університету – члени наукового гуртка М. 

Окренгліцкої, а саме: Еліжбета Столярська, Сильвія Плачиньська, Маріола Купіс, Моніка 

Дилевська, Кароліна Окренгліцка, Пшемислав Буль і Якуб Бялас – провели онлайн діалог із 

українськими учасниками круглого стола; Глущенко Ганна, маркетолог, Корпорація «UBG», 

тема виступу «Реалії «молодого» підприємництва: тернистий шлях чи легкий успіх?»; 
Ступак Ганна, співзасновник компанії «Marketing Warriors», тема виступу «Таргетована 

реклама в Фейсбук як приклад студентського підприємництва»; Брожко Олексій, учасник 

міжнародного академічного стажування у 2018-2019 н.р. (Польща), тема виступу «Програма 

"Study Tours to Poland". Можливості для молоді України»; Артеменко Ольга, учасник 

програми Ерасмус+ 2017-2018 н.р. (Німеччина), тема виступу «Досвід вивчення економічних 

дисциплін в Німеччині». Цікаві змістовні презентації доповідачів викликали активні 

дискусії, що завершилися розробленням висновків і домовленостей про співпрацю між 

присутніми на круглому столі представниками науки, бізнесу та студентства. 

 
 

3. Всеукраїнський круглий стіл "Стратегічний розвиток України: проблеми та 

перспективи", що був проведений в межах ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни "Стратегічне управління" ,  17 травня 2018 р. Його метою стало 

висвітлення та обговорення в межах наукової дискусії результатів досліджень актуальної 

різноаспектної проблематики соціально-економічного розвитку України, стратегічних 

перспектив та можливостей їх реалізації в нестабільних умовах. Огляд наукових досліджень 

з цієї проблематики представили: д.е.н., проф. В.В. Дергачова; д.е.н., проф. С.В. Войтко; 

д.е.н., проф. Л.М.Шульгіна (ФММ); к.е.н., проф. Л.Г. Cмоляр (МУФ); д.е.н., проф. О.М. 

Ляшенко (НІСД); д.е.н., проф. О.М. Ястремська (ХНЕУ); д.е.н., проф. Л.І.Михайлова 

(Сумський НАУ); д.е.н., проф. В.Г.Шинкаренко (Харківський автодорожний університет); 

к.е.н., проф. Л.П.Гальперіна (КНЕУ); к.е.н., доц. Г.Б. Тимохова (Харківський гуманітарний 

університет); к.е.н. М.О. Седляр (НПУ); к.е.н. О.А. Брусєнцева (Університет менеджменту 

освіти). Представлені доповіді науковців ініціювали плідні наукові дискусії, в яких активну 

участь узяли 26 представників вищих навчальних закладів України. За підсумками 

проведеного круглого столу прийнято рішення про необхідність розвитку наукових 

партнерських зв'язків для проведення досліджень зі стратегічного управління як на макро-, 
так і на мікрорівні, а також залучення до співпраці провідних фахівців підприємств та 

установ. 
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1. Міжкафедральний науковий семінар кафедри менеджменту за результатами дисертаційного дослідження 

Кравченко М. О. «Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних 

підприємств» - 26.04.2018 р. 
2. Міжкафедральний науковий семінар кафедри менеджменту за результатами дисертаційного дослідження 

Бояринової К. О. «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на 

засадах розвитку» - 31.1.2018 р. 
3. Науковий семінар кафедри за результатами дисертаційного дослідження Омельченко А.I.: «Управління 

економічним розвитком енергогенеруючих пiдприємств» – 24.10.2018 
4. Науковий семінар кафедри за результатами дисертаційного дослідження Колешні Я.О.:  «Управління 

енергозабезпеченням у контексті економічної безпеки підприємства»» – 10.10.2018. 
5. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності»,  

27.04.2018 р. Семінар студентів магістрів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією 

«Логістика» (організаційний комітет: д.е.н., проф. Дергачова В.В., к.е.н., доц. Луценко І.С., к.е.н., ст. викладач 

Пічкгіна М.А., к.е.н., Шкробот М.В., к.е.н., Жалдак А.М.) (). Узяло участь 16 студентів. 
6. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Шляхи підвищення ефективності господарської діяльності 

підприємств крізь призму менеджменту», 12.03.2018 р. Семінар студентів магістрів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» (організаційний 

комітет к.е.н., доц. Малик І.П., к.е.н., доц. Савицька О.М., ст. викладач Бондар В.Ю.  Узяло участь 16 студентів. 
7. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Оптимізація системи менеджменту підприємству рамках 

удосконалення їх господарської діяльності», 26.03.2018 р. Семінар студентів бакалаврів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» (організаційний комітет: к.е.н., проф. Довгань Л.Є., к.е.н., доц. Малик І.П. Узяло 

участь 29 студентів. 
8. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Напрями оптимізації господарської діяльності підприємств 

крізь призму менеджменту», 30.10.2018 р. Семінар студентів магістрів, що навчаються за спеціальністю 

«Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» (організаційний комітет к.е.н., 

доц. Голюк В.Я., к.е.н., доц. Коцко Т.А., к.е.н., доц. Лазоренко Т.В. Узяло участь 15 студентів. 
9. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Управління міжнародними проектами підприємств в умовах 

динамічного ринкового середовища», 14.03.2018. Семінар студентів магістрів, що навчаються за спеціальністю 

«Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент міжнародного бізнесу» (організаційний комітет: д.е.н., проф. 

Дергачова В.В., к.е.н., доц. Дунська А.Р., доц. Голюк В.Я., к.пед.н., доц. Пермінова С.О., к.е.н. Пічугіна М.А., к.е.н. 

Манаєнко І.М., к.е.н. Кузнєцова К.О.). (). Узяло участь 20 студентів. 
10. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Детермінанти розвитку  зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств в умовах глобальних викликів»,  29.05.2018. Семінар студентів бакалаврів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент міжнародного бізнесу»  (організаційний комітет: 

к.е.н., доц. Дунська А.Р., к.е.н., доц. Луценко І.С., к.е.н., доц. Голюк В.Я., к.е.н. Манаєнко І.М., к.е.н. Черняк Г.М.). 
(29.05.2018). Узяло участь 15 студентів. 

11. Науково-практичний семінар студентів на тему:«Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

в умовах динамічного ринкового середовища», 30.05.2018 Семінар студентів бакалаврів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» (організаційний комітет: к.пед.н., доц. Пермінова С.О., к.е.н. Пічугіна М.А., к.е.н. 

Манаєнко І.М., к.е.н. Чорній В.В.,к.е.н. Жалдак Г.П. ). Узяло участь 14 студентів. 
12. Науково-практичний семінар студентів на тему:«Управління міжнародним розвитком підприємств в умовах 

інтеграційних процесів», 29.10.2018. Семінар студентів магістрів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» 

зі спеціалізацією «Менеджмент міжнародного бізнесу» (організаційний комітет: д.е.н., проф. Дергачова В.В., 

к.пед.н., доц. Пермінова С.О., к.е.н. Пічугіна М.А., к.е.н. Манаєнко І.М.). Узяло участь 10 студентів. 

 
 

Кафедра міжнародної економіки: 18  
  

1.  Міжкафедральний науковий семінар результатами дисертаційного дослідження 

аспірантки кафедри міжнародної економіки Воронкової І. Ю. на тему «Науково-методичні засади 

кластероутворення за участю підприємств поліграфії», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко С. В. – 
15.02.2018 

2. Відкрита лекція-семінар з приводу візиту представника Університету Люксембурга 
Нійяда Хаджіханова. Відповідальна «Міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку» для 

студентів факультету менеджменту та маркетингу, лектори: Скоробогатова Н. Є, Хаджіханов H. – 
20.03.2018. 
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3.  Міжнародний науковий семінар «Проблеми гармонізації бухгалтерського обліку в 

умовах європейської інтеграції». Організатор – кафедра міжнародної економіки. Відповідальна – 
Скоробогатова Н. Є. – 22.03.2018 

4.  Міжнародний методичний семінар «Впровадження закордонного досвіду викладання 

курсу бухгалтерського обліку в навчальний процес з метою підвищення рівня знань студентів та 

розширення їх компетентностей». Організатори – кафедра міжнародної економіки. Відповідальна – 
Скоробогатова Н. Є. 

 
 

5. Викладачі та студенти кафедри взяли участь у круглому столі «Впровадження 

кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України»,  який проводився на базі 

Академії праці, соціальних відносин та туризму в рамках реалізації проекту «The EU Financial Sector 

as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy 
Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-
EPPJMO-MODULE). Доповідачі: к.е.н., доц. Кухарук А. Д., тема доповіді «Інформаційне 

забезпечення моделювання сталого розвиту європейських країн» (Автори к.е.н., доц. Кухарук А. Д., 

к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є., магістр кафедри маркетингу Змітрович Д. Д.); студентка Гранченко 

Еліна, тема доповіді: «Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної 

конкурентоспроможності» (науковий керівник д.е.н., проф. Охріменко О. О.) – 27.03.2018. 
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6. Науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження аспіранта кафедри 

міжнародної економіки Шишоліна А. П. на тему «Управління міжнародним трансфером знань в 

підприємницьких університетах», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко С. В. – 28.03.2018 
7. Представники кафедри міжнародної економіки взяли участь у науковому семінарі за 

результатами розробок ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», 

модератор директор центру Єфремов К. В. – 24.04.2018 
8. Кафедра міжнародної економіки взяла участь у науково-практичному семінарі 

«Створення, охорона та захист об’єктів інновацій», присвячений Міжнародному дню інтелектуальної 

власності, ша відбувся на базі механіко-машинобудівного інституту, факультету соціології і права та 

факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського - 26.04.2018 
9.  Науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження аспіранта кафедри 

міжнародної економіки Шишоліна А. П. на тему «Управління міжнародним трансфером знань в 

підприємницьких університетах», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко С. В. – 30.05.2018 
10. Науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження здобувача Салоїда С. В. на 

тему «Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування», науковий керівник д.т.н., проф. Гавриш О. А. – 24.10.2018 
11. Кафедра міжнародної економіки взяла участь у зустрічі представників КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України з приводу створення 
[Центру 4.0] на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського – 01.11.2018 

12. Майстер-клас по Start-up бізнесу для студентів кафедри міжнародної економіки. Лектор - 
Директор інноваційної української Start-up компанії SolarGaps Юрій Цверкун. Модератор - доцент 

кафедри міжнародної економіки Серебренніков Б.С. 
13. Участь кафедри у складі делегації від КПІ ім. Ігоря Сікорського у стартовій зустрічі з 

представниками Норвезького університету науки і технологій з приводу реалізації спільного проекту 

«NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0. Education» CPEA-LT-2017/10047. Делегати від кафедри 

міжнародної економіки: д.е.н., проф. С. В. Войтко, к.е.н., доц. А. Д. Кухарук. Місце проведення 

заходу: Норвезький університет науки і технологій, м. Йовік, Норвегія – 12-15.11.2018 
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14. Міжкафедральний науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження 

аспіранта кафедри міжнародної економіки Шишоліна А. П. на тему «Управління міжнародним 

трансфером знань в підприємницьких університетах», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко С. В. – 
13.11.2018 

15. Круглий стіл «Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів» за 

участю представників Київської міської ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ), Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 

Національної академії державного управління при Президентові України, Всеукраїнського 

громадського об'єднання «Еліта держави», Групи «Метінвест», Terrasoft Company. Модератор             
д.е.н., проф. Охріменко О. О. – 21.11.2018  

16. Представники кафеди взяли участь у науково-методичному семінарі «Аналіз глобального 

розвитку», Світовий центр даних з геоінформатики та сталого ровитку, доповідачі: К.В.Єфремов, 

А.О. Болдак, І.О. Пишнограєв, Д.Є. Кулагін. 
17. Представники кафеди взяли участь у круглому столі «Статистична інформація, методи та 

умови її поширення», що проводився факультетом менеджменту та маркетингу спільно з 

факультетом соціології і права та навчально-дослідницькою лабораторією маркетингової аналітики та 

бізнес-планування - 23.11.2018. 
18. Науковий семінар, доповідач Салоїд С. В. на тему «Організаційно-економічний механізм 

управління економічною безпекою підприємств машинобудування». 
 

Кафедра економіки і підприємництва: 5 
-  «Обґрунтування напрямів пошукових досліджень», науковий керівник – проф. Марченко В.М. 
-  «Розкриття проблем економіки із застосуванням методичного інструментарію», науковий 

керівник – доц. Шашина М.В. 
- «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації», науковий керівник – проф. 

Тульчинська С.О. 
- «Обгрнтування економічних рішень за використанням математичного моделювання», науковий 

керівник – доц. Кузьмінська Н.Л. 
-  «Прогнозування фінансової кризи суб’єктів господарювання у нестійкому ринковому 

середовищі» – проф. Мартиненко В.П. 
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Кафедра промислового маркетингу: 8 
 Науково-практичні семінари в межах проекту «Бізнесові студіїї»:  

 
1. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії. "Front-End як старт кар'єри в ІТ"; Місце проведення 

Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення - 14.03.2018 
2. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії. "Формування ідентичності бренду мережі магазинів 

Сільпо"; Місце проведення Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення - 31.10.2018 
3. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії. "Маркетолог, що запускає успішні бізнеси"; Місце 

проведення Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення – 21.11.2018 
4. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії.  «L’Oreal Future Leaders». Місце проведення Київ, КПІ 

им Ігоря Сікорського; Дата проведення – 21.03.2018 
5. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії.  «L’Oreal Future Leaders». PRODUCT & PRICING 

STRUCTURE. Місце проведення Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення - 28.03.2018 
6. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії.  «L’Oreal Future Leaders». PRODUCT PROMOTION & 

PLACEMENT IN POS. Місце проведення Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення - 
11.04.2018 

7. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії.  «L’Oreal Future Leaders». DIGITAL 

TRANSFORMATION & CASE ANNOUNCEMENT . Місце проведення Київ, КПІ им Ігоря 

Сікорського; Дата проведення - 19.04.2018 
8. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії.  «L’Oreal Future Leaders». Університетський фінал 

конкурсу. Місце проведення Київ, КПІ им Ігоря Сікорського; Дата проведення - 26.04.2018 

  
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  2 

 Для студентів 5-6 курсів та аспірантів при кафедрі працюють наукові семінари (кожні 2 тижня): 

- „Методи прийняття рішень в економіці”. Науковий керівник – проф. Іваненко В.І.; 

- „Математичне моделювання економічних систем”. Науковий керівник – проф. Капустян В.О.; 

 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 31 

-  «Напрями формування промислового потенціалу: в умовах постіндустріальних трансформацій». 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Крейдич І. М. (Єрешко Ю.О.) 
- Проблеми та перспективи глобалізційних процесів. - д.е.н., проф. Семенченко Н.В.  
- «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств». Науковий керівник – к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. 
- «Проблеми та перспективи розвитку корпоративної еліти в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доц. 

Шевчук О. А. 
- «Ресурсне забезпечення промислових підприємств України в умовах сучасної конвергенції економічного 

простору» – к.е.н., доц. Рощина Н.В. 
 
А також, з метою розвитку зав’язків кафедри ТПЕ з виробництвом та іншим бізнесом і профорієнтаціїї 

студентів були організовані наступні науково-практичні семінари: 
 - для студентів кафедри 1 курсу «Управління персоналом» проведено два науково-практичних семінари за 

участю практиків HR-департаментів міжнародних компаній: 
 1. «Професія HR в міжнародних компаніях. Приклад компанії AVON» за участю Natalie Yanovich, HR Head 

Ukraine & Georgia Avon Cosmetics Ukraine та Anna Kychata, спеціаліст HR департаменту. 
2. «Професія HR в міжнародних компаніях. Приклад компанії Vodafone» за участю Катерини Панкової, голови 

HR департаменту і Марії Змієнко, спеціаліста HR департаменту. 
Обговорювались питання з практики роботи департаментів управління персоналу, здібності, компетенції та 

знання, необхідні для оволодіння даною професією.  
- для студентів-випускників бакалаврату ФММ: 
З метою закріплення та подальшого розширення  співробітництва з департаментом управління персоналом 

компанії AVON, 19 квітня 2018 року кафедрою було організовано та успішно проведено науково-практичний 

семінар із спеціалістами департаменту управління персоналом компанії AVON для студентів випускників 

бакалаврату ФММ на тему: "Професія HR в міжнародних компаніях. Приклад компанії AVON". На семінарі 

були присутні 5 груп студентів 4 курсу ФММ (спеціальності УВ, УЗ, УІ), професор кафедри менеджменту 

Довгань Л.Є., доцент кафедри ТПЕ Дученко М.М., страший викладач кафедри менеджменту Ведута Л.Л. 

Семінар провели Natalie Yanovich, HR Head Ukraine & Georgia Avon Cosmetics Ukraine та Anna Kychata, 
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спеціаліст HR департаменту. Семінар викликав великий інтерес у студентів. Обговорювалось багато питань з 

практики роботи HR та перспективи розвитку професійної кар’єри в даному напрямку.  
Заплановано продовжити співробітництво з компанією AVON та Vodafone/ Проводити подібні семінари для 

студентів кафедри та студентів ФММ на регулярній основі. 
 

Загалом, протягом року було проведено 18 наукових семінарів, присвячених проблемам теоретичної та 

прикладної економіки. На семінарах було заслухано результати дисертаційних досліджень співробітників та 

аспірантів кафедри, зокрема: доц. Шевчук О.А., доц. Єрешко Ю.О., аспірантів кафедри: Гагаріна А.О., Каземі 

Садега і Мельничук В.Е. 

Відкрита студентська асоціація ОСА: Усього за 2017-2018 н.р. відбулося 11 круглих столів 

(форумів). 

3 науково-практичні семінари: 
 - для студентів кафедри 1 курсу «Управління персоналом» проведено два науково-практичних семінари за 

участю практиків HR-департаментів міжнародних компаній: 
- для студентів-випускників бакалаврату ФММ прведено 1 науково-практичний семінар. 
 
 

 
 

Студенти УП-71 на зустрічі з HRами Vodafone (ліворуч знизу Марія Змієнко, Катерина Панкова) 
 
Зустріч відкритої студентської асоціації ОСА з Володимиром Співаковським: 
 
 

 



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

32 

 
 
 
Зустріч відкритої студентської асоціації ОСА “Blockchain or not blockchain”. Спікери: ТИМУР 

ШЕМСЕДИНОВ - керівник Metarhia.com та R&D центру у КПІ, спеціаліст в області програмної інженерії, 

системної інтеграції, баз даних, архітектури розподілених та високонавантажених систем, мережевих 

протоколів, метапрограмування, телеметрії та промислової автоматизації. Практичний досвід програмування - 
більше 10 мов. АНДРІЙ МЕЛАНЧИК - CEO в Bank of Memories, інноватор.  ВЛАДИСЛАВ ГАЛАСЮК - 
Solidity Developer в NodeArt, розробник протоколу зберігання та обміну даними у блокчейні, спеціаліст в 

області блокчейну. А також Марк Гінзбург, представники державних установ та експерти з економіки. 
 

             
 

-  
 
 

Інші форми науково-дослідної  роботи молодих учених 
 

Кафедра менеджменту:  

1. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Інтеграційні трансформації ЄС: 

напрями, динаміка, пріоритети» (тренер проф. Дергачова В.В.) 5, 19, 25 та 26 квітня 2018 року за 

проектом «Europe an business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» 

(№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір 

між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним 

технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-
2173/001-001. 

 

  

2. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Досягнення та перспективи 

європейської інтеграції для України» (тренер доц. Манаєнко І.М.). 5, 19, 25 та 26 квітня 2018 року за 

проектом «Europe an business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» 

(№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір 

між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним 

технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-
2173/001-001. 

http://metarhia.com/
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3. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг  «Інтеграційні трансформації ЄС: 

напрями, динаміка, пріоритети» (тренер проф. Дергачова В.В.), 23, 26, 30 жовтня та 1 листопада 2018 
року за проектом «Europe an business models: transformation, harmonization and implementation in 
Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» № 2017-2173/001-001. 
4. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Досягнення та перспективи 

європейської інтеграції для України» (тренер доц. Манаєнко І.М.). 23, 26, 30 жовтня та 1 листопада 

2018 року, за проектом «Europe an business models: transformation, harmonization and implementation in 
Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

 
5. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «ЄС як проривний підприємець» (к.е.н. 

Пічугіна М.А.) 14, 16, 21, 25 березня 2018 р. Тренінг  за проектом «European business models: 
transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-
MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним технічним університетом України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

 
 

6. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація 

європейської моделі бізнесу для України» (к.е.н., доц. Артеменко Л.П.), 14, 16, 21, 25 березня 2018 р. 
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Тренінги  за проектом «European business models: transformation, harmonization and implementation in 
Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

 
 

 

Кафедра міжнародної економіки:  

Студентка кафедри міжнародної економіки у складі міжкафедральної команди бере 

участь у престижному 9-му Міжнародному конкурсі інвестиційних досліджень «2019 

CFA Institute Research Challenge» 
Капітан команди Шестопалова Анастасія (4 курс, гр. УС-51) та учасники Артюшевська 

Анна (5 курс, гр. УЗ-81мп), Нечай Антон (5 курс, УК-81мп), Павліщенко Софія  (3 курс, гр. 

УК-61), Безкровна Ірина (3 курс, УК-61) відвідали стартове засідання, що відбулось 9 
листопада 2018 року в Україні. Студенти познайомились із ментором та планують 

двохмісячне навчання інвестиційному аналізу на базі компанії Nestle. Куратор команди від 

кафедри міжнародної економіки – к.е.н., доц. Кухарук А.Д.  
Від України в конкурсі беруть участь понад 200 талановитих студентів з 27 університетів 

із 12 регіонів країни. Загалом кількість учасників налічує 5700 студентів з 1100 університетів 

85 країн світу. Конкурс проводиться Міжнародною асоціацією інвестиційних професіоналів 

CFA Institute 13 років поспіль. 
 

 
 

 

 Кафедра промислового маркетинг: 
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На кафедрі промислового маркетингу протягом останніх років практикується такі 

сучасні форми науково-дослідної та науково-навчальної роботи, як: 

 Майстер-класи провідних фахівців в галузі маркетингу для студентів.  

 Кейс-змагання по господарським ситуаціям провідних світових підприємств, які 

проходять під егідою та патронатом провідних дослідниціькиїх та консалтингових 

компаний України. На базі кафедри промислового маркетингу, за підтримкою 

Української асоціації маркетингу та Навчально-дослідницької лабораторії 

маркетингової аналітики та бізнес-планування 18 квітня 2018 р. відбулося кейс-
змагання «Rіsing Industrial Marketing Stars» (Кейс  «Нова концепція житла» від 

компанії Image marketing solution). У кейс-змаганні взяло участь 62 студента з різних 

вузів.   

   

 

 

Виступ команди-переможця «Rіsing Industrial Marketing Stars» (18 квітня 2018 р.) 

 

Кафедра математичного моделювання економычних систем: 
Студенти 3 курсу Павліщенко С.С., Тимощук С.П. та Безкровна І.С. беруть участь в 

Міжнародному конкурсі інвестиційних досліджень "CFA Institute Research Challenge 2019", 

що проводить CFA Society. 
  

Кафедра теоретичної та прикладої економіки:  

 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для студентів ІІІ-го 

курсу ННК “ІПСА” з оцінки існуючих та формування нових пріоритетів розвитку економіки україни на 

шляху до постіндустріального суспільства. Всього учасників: 17 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для студентів ІІІ-го 

курсу ФММ “Ігри в монополію. ” Всього учасників: 60 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для студентів V-го 

курсу ІЕЕ  «Конкурс стартап-проектів». Всього учасників: 50 осіб. 
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 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Рощиної Н.В.) було проведене аналітичне кейс-змагання для 

студентів 5-го курсу ННК “ІПСА” з фундаментального аналізу фінансового ринку в странах з 

трансформаційною економікою. Всього учасників: 30 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом д.е.н., проф. Семенченко Н.В.) було проведене кейс-змагання для студентів 

ІV-го курсу ФІОТ з розроблення бізнес-плану модернізації осовних засобів державних підприємств. Всього 

учасників: 45 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Шевчук О.А.) було проведене кейс-змагання для студентів ІІІ-го 

курсу ІТС “Інформаційна система за нижчою ціною” Всього учасників: 23 особи. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Шевчук О.А.) було проведене ділова гра з економічної теорії для 

студентів ІІІ-го курсу РТФ «Ринкова економіка».  Всього учасників: 35 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., ст..викладача Удовицької Є.А.) було проведене кейс-змагання для 

студентів V-го курсу ІЕЕ  «Розробка стартап-проектів». Всього учасників: 30 осіб. 
 Кафедрою (під керівництвом к.е.н., ст..викладача Удовицької Є.А.) було проведено ділову гру для 

студентів ІV-го курсу ФАКС «Організація інноваційної діяльності». Всього учасників: 30 осіб 
 

 
  

 
Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування 

факультету менеджменту та маркетингу 

Було організовано та проведено спільно з кафедрою промислового маркетингу ХII Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «В2В Маркетинг». Організовано та проведено спільно з кафедрою 

промислового маркетингу ХII Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising 

Industrial Marketing Stars». Було проведено дослідження ринку орендного житла України. Та  

дослідження ринку освітньо-розважальних закладів для дітей, орендного житла України. 
 

 

1.3. Науково-дослідна робота молодих учених 

 

Чисельність молодих учених, усього: 

 

Приклади кращих наукових робіт молодих учених 

  Кафедра математичного моделювання економічних систем:  Молодий вчений 

Пишнограєв І.О. є співавтором монографії під керівництвом М.З. Згуровського •

 Foresight 2018: systemic world conflicts and global forecast for XXI century / 
International Council for Science etc.; Scientific Supervisor M. Zgurovsky. – K. : NTUU 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 2018. — 226 p.  

Кафедра  Кількість Кількість цитувань у 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз 

даних 

Міжнародної економіки 17 5 

Менеджменту  13 4 

Промислового маркетингу  5 3 

Економіки і підприємництва  15 21 

Теоретичної та прикладної економіки  8 16 

Математичного моделювання економічних сиситем  7 12 

Всього: 63 61 
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 Викладачі кафедри менеджменту (І. М. Манаєнко; к.е.н.  К.О. Кузнецова, Г.П. 

Жалдак) беруть участь у проекті «European business models: transformation, 
harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-
EPPJMO-MODULE) гранту від Jean Monnet Fund з 01.09.2017  

 Завідувач кафедри теоретичної та прикладної еконоіки професор Крейдич 
Ірина Миколаївна залучена до міжнародної експертизи таких проектів: «THE 

RESULTS OF THE E-DEPPRICING PROJECT: Early Demonstration & Evaluation 
Platform»; Дата: 10.04.2018; «THE RESULTS OF THE N-HRA PRICING 
PROJECT»; Дата: 01.01.2018; «THE RESULTS OF THE DEMETER (Distance 

Measuring Equipment Tracer)PRICING PROJECT»; Дата: 14.06.2018; «Surveillance 

Data Distribution System»; Дата: 15.01.2018; « Wake Knowledge Factory » ; Дата: 
17.05.2018; «IMPACT( SUMMARY REPORT ON THE IMPACT PRICING) An 

Integrated Aircraft Noise and Emissions Modelling Platform»; Дата: 16.01.2018; «THE 

RESULTS OF THE PIATA NEOPRICING PROJECT Performance Indicator and 
Analysis Tool for Airports»; Дата: 12.03.2018. 

 Нагорода за участь у конкурсі від Представництва Організації Об'єднаних Націй 

"Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку"; Дата отримання 

13.02.2018: Єрешко Ю.О. доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки 

 
 
 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ тощо 
 
У 2018 році 2 студента ФММ був відзначені іменними стипендіями. 
 

 Брожко Олексій Олександрович, УС-41  – стипендія Верховної Ради України  
 Ліннік Ірина Миколаївна, УЕ-71мп - стипендія Кабінету Міністрів України  
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Публікації молодих вчених: 

 

Кафедра  Монографії Підручники  Посібники  Статті 

всього у міжнародних 

наукометрични

х базах даних  

в тому числі: –

(Scopus і Web of 

Science, для 
соціо-
гуманітарних - 
Copernicus). 

Всього Закордоном    

Міжнародної 

економіки 
1 - 0 0 28 21 16 

Менеджменту  4 1 - 2 36 18 4 

Промислового 

маркетингу  
1 - - - 7 4 4 

Економіки і 

підприємництва  
- - - - 35 28 28 

Теоретичної та 

прикладної 

економіки  

1 - - 2 6 6 6 

Математичного 

моделювання 

економічних 

сиситем  

1 - - - 6 5 5 

Всього:  8 1 0 4 118 82 63 
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2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за 

пріоритетними напрямами  
 

2.1 Основні результати наукових досліджень та науково-технічних 

розробок за пріоритетними напрямами 
  

Науково-дослідна робота на ФММ виконується за двома пріоритетним напрямом  

- Інформаційні та комунікаційні технології; 

            - Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань. 
 

У напрямі «Інформаційні та комунікаційні технології» факультетом у 2018 р. 

виконувалась 1 НДР (2010п „Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного 

планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя 

людей”) з річним обсягом фінансування  1300 тис. грн. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 2 монографії, 1 

навчальний посібник, захищено 1 кандидатську та 2 докторські дисертації (1 підготовлена до 

захисту), опубліковано 7 наукових статей, з яких 4 – у фахових виданнях, одна у 

закордонному виданні; зроблено 5 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 2 

студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 2 магістерських 

роботи. 

         У напрямі «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань» у 2018 р.  виконувалась 1 прикладна НДР 01/18-НДР 

0118U001433 “Напрями підвищення ефективності управління економічним потенціалом 

підприємств” на замовлення ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», загальним обсягом фінансування 

100,00 тис. грн (2018 р. – 66,57760 тис. грн). 

  У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 3 наукових 

статті, з них 1 у фаховому виданні, 1 тези доповідей, залучено 3 студентів до проходження 

переддипломної практики. 

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт 

Секція 2. Інформаційні та комунікаційні технології. 

2010п „Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого 

розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей”) з річним обсягом 

фінансування  1300 тис. грн. 

Розроблено підходи до побудови архітектури сервісів обробки показників 

економічного виміру. Сформовано класифікацію та систематизацію складових архітектоніки 

для сервісів обробки показників економічного виміру. Запропоновано методики наповнення 

економічним контентом сервісів, що стосуються економічного виміру. Верифіковано 

економічні дані у сервісах обробки показників економічного виміру. Розроблено методики, 

здійснено верифікацію та визначення рівня довіри до джерел інформації для економічного 

виміру. Розроблено методичний підход врахування показників «якість державного 
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регулювання» і «ефективність роботи уряду» в аналізі економічних процесів. Сформовано 
методичні засади виявлення чинників розвитку Індустрії-4.0 в Україні, розроблено 

інструментарій для аналізування економічних процесів за концепцією Індустрії-4.0. 
Систематизовано економічні чинники розвитку Індустрії-4.0 в Україні. Визначено ступінь 
впливу економічних чинників  на розвиток Індустрії-4.0. Розроблено методику аналізу 

економічних чинників розвитку Індустрії-4.0 в Україні. Верифіковано економічні дані при 

визначені ступеня впливу економічних чинників  на розвиток Індустрії-4.0. Розроблено 
методичний підход до верифікації даних, які визначають приналежність країни до  Індустрії-
4.0. Розроблено методичні засади виявлення та оцінювання кластерів економічних систем. 

Проаналізовано показники активності та рівня збалансованості кластерів економічних 

систем. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисципліни 

«Економічний вимір сталого розвитку» у вигляді завдань аналітично-пошукового характеру 

 для виконання на практичних заняттях і в домашніх роботах, а також тем лекційних і 

практичних занять дисциплін «Транснаціональні корпорації» (розділ “Сталий розвиток 

трнснаціональних корпорацій”). За результатами роботи видано 7 наукових статей, 5 тез 

доповідей, залучено 2 студентів до проходження переддипломної і виробничої практик, 

підготовлено 2 дипломних роботи.  

Результати роботи відповідають світовому рівню. Результати аналізу та оцінювання 

використано при розробленні підходів та рішень, що забезпечують подальше підвищення 

рівня ефективності сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті 

якості та безпеки життя людей. Результати аналітичної частини дослідження 

використано у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку для 

розробки он-лайн платформи.  

 
Секція 5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань 
 
01/18-НДР 0118U001433 “Напрями підвищення ефективності управління економічним 

потенціалом підприємств” із загальним обсяом фінансування 100,00 тис. грн (2018 р. – 
66,57760 тис. грн) на замовлення ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» 
 

У процесі виконання НДР уточнено структурно-логічну модель управління 

економічним потенціалом підприємств. Здійснено систематизацію та групування показників 

оцінювання економічного потенціалу та ефективності управління ним. Проведено 

оцінювання економічного потенціалу та ідентифіковано фактори впливу на управління 

економічним потенціалом для невиробничих підприємств, зокрема, торговельних, виявлено 
їх вплив на показники структури економічного потенціалу.  

У звітному році результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні 

дисципліни «Економіка підприємства»  у вигляді завдань аналітично-пошукового змісту 

(розділ “Ресурсне забезпечення діяльності підприємства”), додаткових тем і розділів 

лекційних і практичних занять дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (розділи 

“Формування та оцінювання потенціалу підприємства”, «Оцінка потенціалу 

підприємства»).  

Результати роботи можуть бути застосовані під час удосконалення стратегії та 

політики управління економічним потенціалом підприємств з метою підвищення 

ефективності фнансово-економічних показників діяльності,  при розробленні підходів та 

рішень, що забезпечують подальше підвищення ефективності управління економічним 

потенціалом, здійснення стратегічних та тактичних заходів щодо раціоналізації організації 

бізнес-процесів підприємств. Результати аналітичної частини дослідження буде 

використано у роботі  ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» для обґрунтування стратегічних заходів 
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підвищення ефективності управління економічним потенціалом у частині можливостей та 

доцільності застосування стратегій диверсифікації, реорганізації.   

У звітному році за результатами роботи видано 3 наукових статті, з них 1 у 

фаховому виданні,  1 тези доповідей, залучено 3 студентів до проходження переддипломної 

практики. 

 
 
2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах 

у межах робочого часу викладачів 
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт на факультеті видано 27 

монографії, 2 підручника, 12 навчальних посібників, захищено 2 докторськиз та 3 
кандидатських дисертацій, опубліковано 320 статей, зроблено 431 доповідей на 

конференціях, опубліковано 450 тез доповідей.  До виконання залучалось 127 співробітників 
факультету, 119 студентів та 30 аспірантів та здобувачів факультету. За результатами 

наукових досліджень студентами захищено 98 магістерських дисертацій. 

У 2018 р. на факультету менеджменту та маркетингу виконувалось 21 ініціативна 
прикладна наукова робота (5 закінчених та 16 перехідних) за напрямом «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ», у т.ч. зареєстровано в УКРНТЕІ – 21. У 

звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 
монографій – 28,  
підручників – 2,  
навчальних посібників – 12.  
Захищено дисертацій:  
докторських – 2,  
кандидатських – 3  
(3 дисератації підготовлено до захисту).  
Опубліковано  статей:  
у фахових виданнях – 320,  
у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS, Index Copernicus, 
DOAJ тощо) – 265. 
Зроблено 431 доповідь на 17 конференціях (в т.ч. 24 доповідей на 11 міжнародних), 
опубліковано 450 тез доповідей, в т.ч. (214) міжнародні.  
До виконання залучалось:  
119 студентів,  
30 аспірантів.  
Захищено 98 магістерських робіт.  

 
а) Результати по закінченим у 2018 році науково-дослідним роботам 

Закінчених робіт: 5 
 
ФММ – 1/1-2014 

Д/Р 0113U007962 «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим 

підприємством».  Науковий  керівник -   д.е.н., проф.  Охріменко О. О.)  
Поглиблено теорію управління бізнес-процесами підприємства у частині конкретизації 

інноваційного розвитку шляхом реалізації інвестиційних проектів на засадах міжнародної 

інтеграції. Виявлено вагому роль процесів інтеграції різних рівнів в узгодженні інтересів 

зацікавлених сторін. Визначено структурні елементи процесів управління підприємством та 

конкретизовано основні принципи їх оптимізації. Розглянуто кластерні взаємодії 

підприємств залежно від їх організаційної структури та функцій кожної складової в 

економічному процесі. Досліджено проблемні питання проектування та підтримання 

життєдіяльності основних бізнес-процесів управління. Визначено стан, фактори та проблеми 
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управління підприємствами окремих галузей. Розроблені науково-методичні положення 

реалізації бізнес-проектів на основі поєднання ситуаційного, процесного і системного 

підходів. Запропоновані шляхи удосконалення системи управління на основі його 

оптимізації. Удосконалено організаційно-економічні засади інноваційного розвитку 

підприємств із врахуванням процесів стратегічного та антикризового управління, 

інвестиційного забезпечення, ризик-менеджменту, посилення та підтримки економічної 

безпеки тощо. Запропоновано концептуальну модель розробки та реалізації інноваційної 

стратегії розвитку підприємств, де окремими блоками представлені процеси розробки та 

реалізації стратегії, показано їх взаємозв’язок та взаємообумовленість; виокремлено етапи: 

формулювання місії та інноваційних цілей  підприємства, визначення новітніх засобів та 

методів реалізації стратегії розвитку, розробки забезпечуючих підсистем реалізації стратегії. 

Розроблено динамічну лінійно-програмну модель управління ризиком інвестиційного 

проекту підприємства та конкретизовано сценарії розвитку ризикових ситуацій. Розроблено 

науково-методичні підходи до оцінювання ефективності реінжинірингу бізнес-процесів 

промислових підприємств. Доведено, що синхронізація бізнес-процесів підприємства 

посилює його інвестиційну привабливість та посилює ефективність генерування прибутку.  

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді нових лекційних курсів 

«Міжнародний консалтинг», «Соціальна відповідальність», новий розділ курсу 

«Функціонально-вартісний аналіз», «Економіка і організація виробництва», удосконалено 

дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 

«Стратегічне управління підприємством».   

Видано 5 монографій, захищено 5 кандидатських дисертації, опубліковано 81 наукову 

статтю, укладено 5 навчальних посібників 
 
ФММ – 2/1-2014 

Д/Р 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в 

рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та 

маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.) (термін 2014-2018) 
Розроблено теоретико-методологічні засади формування інноваційних механізмів 

розвитку промислових підприємств в умовах посилення інтеграційних тенденцій, активізації 

експортної діяльності. Досліджено технологічний розвиток як складову інноваційного 

розвитку промислового підприємства. Сформовано сценарії інноваційного розвитку 

підприємств в умовах циклічності економічних процесів. Розроблена методологія 

інноваційного розвитку експортоорієнтованих підприємств.Здійснено моделювання впливу 

визначених груп факторів на результативність діяльності підприємств на зовнішніх 

ринках.Визначено пріоритетні напрями удосконалення стратегічного планування 

зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, обґрунтувати використання 

інноваційних технологій у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, сформована програма впровадження процесного підходу до управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Запропоновано поділ розглянутих методів 

на групи відповідно їх спрямуванню та специфіці використання: інтелектуальні активи, що 

належать до інтелектуальної власності; традиційне інноваційне оновлення та модернізація 

продуктів; організаційно-управлінські заходи.Сформовано структуру механізму інтегрування 

підприємств машинобудування як функціональних економічних систем в середовище 

індустріального парку. Розроблено механізм функціонування інноваційно орієнтованих 

підприємств машинобудування на засадах розвитку. 
Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Викладені вище результати 

та публікації використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Міжнародні економічні відносини», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність», 

«Інноваційний менеджмент», «Менеджментстартап-проектів».На основі основних 

положень роботи захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора 
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економічних наук, 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних 

наук, підготовлено 2 навчальні посібника, 3 монографії,  опубліковано 31 статтю у наукових 

фахових виданнях, опубліковано 19 тез конференцій. До виконання залучалось 9 

співробітників кафедри, 5 аспірантів, 53 студенти. Підготовлено 36 магістерських робіт. 
 
 

ФММ – 2/2-2014 
Д/Р 0114U001135 «Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних 

обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. 

Коцко Т. А.) (термін 2013-2018)  
Розроблено теоретико-методологічні та практичні рекомендації щодо управління 

розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень, які дозволяють формувати стійкі 

передумови їх ефективного розвитку, забезпечують можливості підвищення економічної 

стійкості, збільшують адаптивність до впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів, 

посилюють можливості реалізації власного ресурсного потенціалу. Досліджено особливості 

управління розвитком підприємств в стратегічно важливих галузях промислового комплексу 

України, зокрема галузях паливно-енергетичного та машинобудівного комплексу. Здійснено 

діагностику потенціалу розвитку підприємств зазначених галузей з урахуванням пріоритетів 

економічної безпеки. Систематизовано методологічні принципи антикризового управління 

підприємствами. Проаналізовано процеси трансформації паливно-енергетичних ринків, а 

також ринків продукції машинобудування, узагальнено проблеми розвитку їх суб’єктів. 

Розвинуто методологічні засади формування адаптивних систем управління розвитком 

сучасних підприємств в умовах обмеженості ресурсів та активізації дестабілізуючих 

факторів зовнішнього середовища. Обґрунтовано систему напрямів ефективного розвитку 

підприємств на основі реалізації інтеграційних механізмів. Доведено доцільність 

застосування інструментарію процесного управління при вирішенні проблем пошуку 

резервів підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі власних ресурсних 

можливостей. Запропоновано управлінські технології забезпечення економічної безпеки 

підприємств. Обґрунтовано теоретичні засади управління розвитком підприємств через 

реалізацію антикризового інструментарію, побудову моделей стратегічного потенціалу 

підприємств та обґрунтування механізмів оптимізації ресурсного забезпечення.  
Результати роботи впроваджено у навчальний процес у вигляді нових лекійних курсів 

«Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Конкурентоспроможність у 

міжнародному бізнесі», «Сучасні концепції управління організаціями», удосконалено 

дисципліни «Стратегічне управління», «Операційний менеджмент», «Екологічний 

менеджмент»,  «Інноваційний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Основи 

управління сучасними організаціями».  
Видано 11 монографій, підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, 

опубліковано 122 наукові статті, укладено 10 навчальних посібників.  
 

ФММ – 2/3-2014     
Д/Р 00114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та 

маркетингу, науковий керівник – к.е.н. Пічугіна М.А.) (термін 2013-2018) 
Розроблено методичні підходи до формування гнучкого експортного потенціалу, 

пріоритетні підходи до управління якістю бізнес-процесів зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств; науково-методичні підходи до формування маркетингової стратегії в системі 

управління зовнішньоекономічною діяльністю; механізм управління інвестиційними 

ресурсами зовнішньоекономічної діяльності підприємства; підходи до забезпечення 

збалансованого розвитку міжнародної компанії; визначено особливості управління 

конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізаційних змін; запропоновано 

напрями підвищення конкурентоспроможності продукції ІТ-компаній на міжнародному 

ринку. Досліджено особливості управління конкурентоспроможністю промислових 

підприємств в умовах глобалізаційних змін. Деталізовано елементи механізму управління 
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інвестиційними ресурсами зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сформовано 

практичні рекомендації щодо забезпечення збалансованого розвитку компаній орієнтованих 

на міжнародний ринок. 
Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді оновлення лекційних 

курсів «Міжнародний менеджмент», «Кроскультурний менеджмент», «Логістика», 

«Стратегічний менеджмент», «Основи управління сучасними організаціями». 
Видано 2 монографії, захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 32 наукові 

статті. 
 

ФММ – 2/4-2014 
Д/Р 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком 

промислових підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник 

– д.е.н. проф. Шульгіна Л.М.) (термін 2013–2018) 
Проаналізовано теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком 

промислових підприємств, розвинуто підходи до створення інноваційних кластерів підприємств, 
досліджено передумови створення та здійснено класифікацію квазіінтеграційних структур 
взаємодіючих підприємств, доведено значення системного підходу до гармонізації 
стандартів у стратегічному управлінні. Проведено аналіз практики стратегічного управління 
інноваційним розвитком промислових підприємств, діагностовано інноваційний розвиток 
оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України. Розроблено 
методологію, що включає побудову алгоритму оцінювання та добору можливих напрямів 
формування регіональної промислово-інноваційної системи, враховує закономірності 
квазіінтеграції взаємодіючих підприємств, передбачає використання інструментів 
гармонізації стандартів у системі стратегічного управління промисловими підприємствами. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес, дисципліни: «Маркетинг 
інновацій», «Стратегія інноваційного розвитку підприємства», «Фінанси, гроші та 
кредит», «Стандарти ЄС», «Розробка стартап проектів». З використанням результатів 
виконаних робіт викладачі ФММ підготували, подали і реалізують спільний проект НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури «European business models: transformation, harmonization and 
implementation in Ukraine» – за програмою ERASMUS+ Jean Monnet Fund. 

З використанням результатів виконаних робіт підготовлено 1 докторську та  захищено 

4 кандидатські дисертації, видано 4 навчальних посібника, 12 монографій,  79 наукових 

фахових статей. До виконання залучалось 9 співробітників кафедри менеджменту, 1 

співробітник кафедри промислового маркетингу, 3 аспіранти, 58 студентів. 
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт. 

 
 

Кафедра міжнародної економіки   

ФММ – 1/1-2017 

Д/Р 0117U003125 «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності 

промислових підприємств» (Науковий керівник – д.т.н., проф. Гавриш О. А.) 

Розроблено науковий підхід до визначення змісту та удосконалення структури 

організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами з 

урахуванням необхідності моніторингу та максимізації рівня їх економічної безпеки. 

Узагальнено теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності організаційно-
економічного механізму розвитку діяльності підприємств. Запропоновано процедуру 

сценарного моделювання економічного розвитку суб’єктів виробничо-комерційної 

діяльності, що передбачає використання нейромережевих технологій та надає можливість 

обробляти значні масиви даних, яким притаманні нелінійні залежності. 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Економіка і 

організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 1 кандидатську 

дисертацію, 14 наукових фахових статей. До виконання залучалось 12 співробітників 

кафедри, 7 аспірантів, 11 студентів.  

 
ФММ – 1/2-2017 

Д/Р 0117U003124 «Моделювання динаміки економічних та управлінських 

процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях» (Науковий  керівник  -   д.е.н., проф. 

Войтко С. В.). 
 

Верифіковано методичний підход до вибору та використання індикаторів і факторів, які 

визначають динаміку економічних та управлінских процесів на глобальному, регіональному 

та мікро- рівнях. Проаналізовано низку характеристик у динаміці для економічних 

показників окремих країн світу. Запропоновано підходи до розробки сценаріїв розвитку 

макро та мікроекономічних систем на основі результатів аналізу зміни індикаторів. 

Сформовано перелік факторів економічної компоненти розвитку країн світу для подальшого 

сценарного моделювання з використанням нейромережевих технологій. Виявлено 

взаємозв’язки між факторами та індикаторами, котрі підлягають подальшому сценарному 

моделюванню. 
 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Економічний вимір 

сталого розвитку»; «Міжнародна економіка». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 8 наукових 

фахових статей, підготовлено 1 кандидатську дисертацію. До виконання залучалось 5 

співробітників кафедри, 3 аспіранти, 7 студентів.  
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Кафедра менеджменту 
 
ФММ – 2/1-2018 

Д/Р   0117U005640 «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм 

бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної 

безпеки» (Науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В. В.) 
Проаналізовано розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств в умовах 

євроінтеграції. Узагальнено міжнародний і вітчизняний досвід оцінювання стану 

енергетичної безпеки країни в контексті управління економічною безпекою держави та 

суб’єктів господарювання. Виявлено наявні проблеми енергетичного ринку України та 

запропоновано, з урахуванням пропозицій Гімера, шляхи підвищення рівня енергетичної 

безпеки України на основі розроблених заходів протидії загрозам енергетичної безпеки 

України. Сформовано стратегію розвитку просторової поляризації, що може бути 

рекомендована як стратегія розвитку регіонів України  на основі їх короткотермінових та 

середньострокових програм економічного і соціального сталого розвитку та економічної 

безпеки. Виявлено та оцінено взаємозв’язки і залежності між елементами загального індексу 

економічної свободи України як екзогенної передумови управління економічною безпекою 

підприємства. Запропоновано напрями забезпечення економічної стійкості промислового 

підприємства в контексті удосконалення управління його фінансово-економічною безпекою. 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції», «Фінанси, 
гроші та кредит» (при підготовці студентами курсової роботи), «Науково-дослідна 
практика», «Переддипломна практика». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 2 монографії, 

2 колективні монографії, 8 наукових фахових статей. До виконання залучалось 3 

співробітники кафедри, 2 аспіранти, 13 студентів. 
 
 
ФММ – 2/2-2018 

Д/Р 0117U005641 «Удосконалення процесів управління логістичними системами 

українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку» (Факультет 

менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. доц. Луценко І.С.) 
 Науково-методично обґрунтовано методологію управління ризиками в ланцюгах 

поставок для забезпечення надійності. Удосконалено теоретичні основи оцінювання, аналізу 

та підбіру відповідних альтернатив управлінських рішень щодо вибору моделі управління 

ризиками в ланцюгах поставок. Обґрунтовано доцільність використання математичних 

методів вибору альтернативних рішень управління ризиками в ланцюгах поставок. Дістало 

подальшого розвитку модель залежності постачальника від ролі елементу за матрицею 

Краліча. Запропоновано комплексне вирішенні організаційних та методичних проблем 

управління надійністю поставок в логістиці постачання, розробці рекомендацій з оптимізації 

окремих бізнес-процесів у логістиці постачання. 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін: 

«Управління ланцюгами поставок» (удосконалено тему «Методи прийняття рішень щодо 

управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності», розділ «Стійкість ланцюгів 

поставки. Загальна логічна схема прийняття рішень щодо вибору конфігурації рішень щодо 

усунення порушень в ланцюгах поставок з врахуванням факторів невизначеності»; 

«Логістика» (розширено тему «Інформаційна логістика»,  завдяки розробленню алгоритму 

формування інформаційно-логістичної системи підприємства). Видано 10 статей, зроблено 

6 доповідей на конференціях, в т.ч. 2 - на міжнародних, опубліковано 16 тез доповідей. До 

виконання залучалось 14 студентів кафедри. За результатами наукових досліджень 

студентами магістрами захищено 15 дипломних робіт. 
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Кафедра промислового маркетингу    
 
ФММ-3/1-2014  

Д/Р № 0113U006454 «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств 

машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств 

поліграфії на промисловому ринку» (кафедра промислового маркетингу, факультет 

менеджменту та маркетингу, керівник - Зозульов О.В.). 
Розроблено маркетингову структурно-функціональну модель товару на ринку продукції 

промислово-технічного призначення. Побудовано маркетингову бізнес-модель та показано її 

зв'язок із моделлю BMC.  
На основі сформованих концептуальних положень маркетингу стартап-проектів 

побудовано нейромережеву модель оцінювання привабливості стартап-проекту. Визнечені 

чинники, що впливають на ефективність реалізації стартап-проектів в світовій практиці. 

Сформовані рекомендації по збільшеню ефективнвсть статрап-проектрів.  
Досліджено теоретичні положення маркетингової діяльності у кіберпросторі. 

Виокрелено сособливсті маркетингової комунікаційниї діяльності у кіберпросторів. 

Досліджено сиситему економічних відносин між конрагентами на ринку кіберспорту.  
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт підготовлено 1 

кандидатську дисертацію, опубліковано 12 статей, зроблено 7 доповідей на конференціях. 

До виконання залучалось 2 аспіранти, 1 здобувач, 12 студентів. За результатами наукових 

досліджень студентами захищено 5 магістерських та 8 бакалаврських робіт. 
 
ФММ-3/2-2014  

Д/Р № 0113U006455 «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в 

умовах турбулентного середовища» (кафедра промислового маркетингу, факультет 

менеджменту та маркетингу, керівник: Солнцев С.О.).  
Розроблено систему індикаторів ефективного функціонування маркетингової 

інформаційної системи промислового підприємства, що на відміну від існуючих пов’язана з 

новою архітектонікою маркетингової інформаційної системи та дозволяє виявити слабкі 

місця в інформаційному обміні підприємства з ринковим середовищем. Удосконалено 

теоретико-методичні положення оцінювання ефективності функціонування маркетингової 

інформаційної системи підприємства, що на відміну від існуючих включають дослідження 

такої складової, як комунікаційна шина, що дозволяє підвищити якість оцінювання 

внутрішніх та зовнішніх комунікацій підприємства. Побудовано архітектоніку маркетингової 

інформаційної системи, яка враховує нові особливості комунікаційних процесів у 

економічних відносинах, і на відміну від існуючих, складається з таких елементів: система 

моніторингу; система маркетингових досліджень; система зберігання даних, інформації, 

методів та моделей; система генерування вихідної інформації; комунікаційна шина. Це 

дозволяє підвищити якість забезпечення маркетинговою інформацією управління 

машинобудівного підприємства. 
Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: «Маркетинг», «Cтатистика», «Статистичне забезпечення маркетингу», 

«Стратегічний маркетинг». 
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 8 статей, 

зроблено 10 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 22 студента. За 

результатами науковихдосліджень студентами захищено 11 магістерських робіт та 19 
бакалаврських робіт.  

 
ФММ-3/1-2018  

Д/Р № 0117U004911 «Маркетинг стартап-проектів» (кафедра промислового 

маркетингу, факультет менеджменту та маркетингу, керівник: Гнітецький Є.В.).  
Сформовано базові концептуальні положення маркетингу в інвестиційному середовищі 

на ранніх єтапах життєвого циклу інвестиційного проекту. Визначено базові критерії 
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дефініції стартап-проектів. Досліджено моделі організації бізнесу з врахуванням вимог щодо 

діяльності підприємств на наведених етапах.  
Розроблено систему індикаторів ефективного функціонування маркетингової складової 

при реалізації інвестиціних проектів на етапі стартап.  
Удосконалено теоретико-методичні положення оцінювання ефективності 

функціонування маркетингової інфраструктури підприємства що займається реалізацією 

стартап-проекту, що на відміну від існуючих включають дослідження такої складової, як 

community rate, що дозволяє підвищити якість оцінювання внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій підприємства. 
Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: «Маркетинг», «Інвестування», «Бізнес-планування», «Інфраструктура товарного 

ринку». 
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 8 статей, 

зроблено 10 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 22 студента. За 

результатами науковихдосліджень студентами захищено 11 магістерських робіт та 19 
бакалаврських робіт.  

 
Кафедра економіки і підприємництва   

  
ФММ-4/4-2011 

Д/Р № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-
інвестиційної моделі економіки України» (кафедра економіки і підприємництва, 

факультет менеджменту та маркетингу. – керівник Круш П.В.) 
Визначено сутність та складові товарної стратегії підприємств, виділені основні 

напрями та фактори формування товарної стратегії підприємства, узагальнено науково-
методичні засади аналізу і оцінки ефективності товарної стратегії підприємств 

корпоративного типу. Визначено сучасний стан галузі та тенденції її розвитку, 

проаналізовано товарну стратегію корпоративних підприємств та надано їх оцінку.  

Результати роботи можуть бути застосовані під час формування та удосконалення товарної 

стратегії корпоративних підприємств, з метою оптимізації усіх складових елементівданого 

процесу.  
У межах теми удосконалено науково-методичний підхід до вибору стратегій 

управління структурою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств, який, на відміну 

від усталених, враховує принципи максимізації прибутковості, мінімізації витрат та ризиків, 

оптимального розміру, складу та структури капіталу та відповідності загально-
корпоративній вектору, що дає можливість визначати та обирати стратегію управління 

структурою капіталу акціонерних товариств на різних етапах життєвого циклу відповідно до 

динаміки показників ефективності управління структурою капіталу. 
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3 

монографіі, 12 фахових статей (із них 7 у збірниках цитування міжнародних баз даних), 
спільно з студентами - 8 статей, опубліковано 15 тез доповідей. До виконання залучалось 

10 студентів.  
 
ФММ-4/1-2016 
Д/Р 0116U002565 «Підвищення ефективності функціонування інституціональної 

структури національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, 

факультет менеджменту та маркетингу. – керівник Тульчинська С.О.) 
Запропоновано методичні підходи до удосконалення механізму в контексті моделі 

соціально-економічної цілісності держави у межах процесу децентралізації владних 

повноважень,спрямований на підтримування оптимального співвідношення функціонування 

між різними рівнями влади, спрямованого на:по-перше, збереження цілісності країни та 

збалансування відносин між центром та регіонами, для забезпечення прагнення регіонів до 

більш ефективного використання ресурсного потенціалу та задоволення потреб населення. 

По-друге, поліпшення якості життя населення за рахунок підвищення ефективності роботи 
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державного сектору та виконання ним своїх функцій. По-третє, зменшення асиметричності 

соціально-економічного розвитку регіонів. По-четверте, остаточне визначення рівня свободи 

діяльності місцевих органів управління, шляхом реалізації заходів щодо передачі 

повноважень від центральних органів влади територіальним громадам, створення та 

функціонування механізму безпосередньої участі населення в управлінні, самостійність у 

фінансовій сфері тощо. 
Результати роботи можуть бути використані в практиці державного та 

регіонального управління і при розробленні ряду державних управлінських рішень та 

регіональних програм соціально-економічного розвитку.  
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 6 фахових 

статей (із них 6 у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з студентами - 5 
статей, опубліковано 10 тез доповідей. До виконання залучалось 9 студентів.  

 

ФММ-4/2-2016 
Д/Р 0116U004578 «Економічна діагностика в системі управління суб’єктів 

господарювання в ринкових умовах» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу – керівник Мартиненко В.П.) 
Удосконалено науково-методичний інструментарій економічної діагностики 

управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств. Розвинуто 

науковий інструментарій забезпечення запровадження стратегій управління структурою 

капіталу.  
Розроблено та запропоновано схему аналізу ефективності управління основними 

виробничими засобами поліграфічних підприємств. Втілено системний підхід до оцінки 

ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств. 

Проаналізовано та розроблено динаміку показників ефективності управління основними 

виробничими засобами поліграфічних підприємств. Обґрунтовано методологію дослідження. 
Внесено пропозиції щодо вдосконалення управління основними виробничими засобами 

поліграфічних підприємств з урахуванням результатів проведеної економічної діагностики 
 
Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема:  «Економіка та організація виробництва», «Економіка видавництв і поліграфічних 

підприємств», «Стратегічне управління підприємством», «Економіка підприємства»  
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 8 

фахових статей (із них 5 у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з 

студентами - 5 статей, опубліковано 12 тез доповідей. До виконання залучалось 10 

студентів. 
 
 
ФММ-4/3-2016 
Д/Р 0116U004579 «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і 

шляхи їх вирішення» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Круш П.В.) 
Розвинуто понятійно-категоріальний апарат теорії капіталу у частині уточнення 

понять: «структура капіталу акціонерного товариства».  Розроблено та запропоновано схему 

аналізу ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних 

підприємств. Проаналізовано та розроблено схему оцінювання ефективності управління 

основних виробничих засобів поліграфічних підприємств. Обґрунтовано критерії вибору 

параметрів для оцінювання ефективності управління основними виробничими засобами. 

Внесено пропозиції щодо вдосконаленняуправління основними виробничими засобами 

поліграфічних підприємств з урахуванням сучасного розвитку моделей управління.  
Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка та організація виробництва», «Економіка видавництв і поліграфічних 

підприємств», «Стратегічне управління підприємством», «Економіка підприємства». 
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У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 1 

монографію, 10 фахових статей (із них 8 у збірниках цитування міжнародних баз даних), 

спільно з студентами - 8 статей, опубліковано 11 тез доповідей. До виконання залучалось 

15 студентів. 
 
ФММ-4/4-2016 
Д/Р 0116U004577 «Управління економічною безпекою суб’єктів національного 

господарства» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Марченко В.М.) 
Проаналізовано існуючі модела оцінювання інтенсифікації економічних процесів. 

Здійснено систематизацію моделей виробництва на машинобудівних підприємствах. 
Проведено розрахунки інтервалів  середнього показника інтенсифікації діяльності та 

ідентифікувати тип стану процесів інтенсифікації на підприємствах машинобудування 

(критичний, низький, недостатній, задовільний, нормальний, достатній, значний, високий), а 
також виявити  взаємозалежність між рівнями інтенсифікації економічних  процесів. 

Надано пропозиції щодо шляхів зростання економічної безпеки на основі аналізу 

загроз негативних тенденцій процесів інтенсмфікаціх факторів виробництва та економічних 

видів діяльності підприємств машинобудування. Обґрунтовано необхідність побудови 

логічної (ієрархічної) підпорядкованості процесів інтенсифікації шляхом підтримання 

пропорцій між інтенсифікацією всіх видів економічних процесів, що дозволяє визначити 

рівні забезпеченості економічної безпеки. 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», 

«Національна економіка та ін. 
З використанням результатів виконаної роботи опубліковано 5 фахових статей, 

зроблено 5 доповідей на конференціях. У звітному році з використанням результатів 

виконаних робіт захищено 1 кандидатську дисертацію.  
 

ФММ-4/5-2016 
Д/Р 0116U002566 «Державний та приватний сектори в системі управління та 

регулювання національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, 

факультет менеджменту та маркетингу. – керівник Шашина М.В.) 
Виокремлена інституційна одиниця державного сектора та проведений аналіз впливу 

глобалізації на її функціонування. Визначено основні тенденції розвитку національної 

економіки в глобальному середовищі та їх проекцію на структурні зрушення державного 

сектору. Узагальнено глобалізаційні чинники які досить сильно впливають на діяльність 

сучасних локальних економік. Обґрунтовано концептуальні положення орієнтирів в які 

держава може допускати процеси глобалізації, а за якими повинна чітко слідкувати і 

вибудовувати  відповідно сучасним потребам суспільства і технологіям управління власну 
позицію.  

Розроблено напрями розвитку державного сектора в умовах глобалізації: розмір 

державного сектора повинен забезпечувати економічний суверенітет на основі досягнення 

конкурентоспроможності та зовнішньоекономічної безпеки національної економіки; 

державний сектор повинен створювати умови для розвитку національної економіки 

відкритою для міжнародного співробітництва та самодостатньою для забезпечення 

економічної безпеки; забезпечення технологічної конкурентоспроможності на основі 

структурно-технологічної перебудови національної економіки і переходу до інноваційного 

розширеному відтворенню, розвитку внутрішньої інтеграції і внутрішнього ринку на основі 

створення ядра вертикально інтегрованих корпорацій, оптимізації галузевої структури 

національної економіки.  
Результати роботи можуть бути застосовані під час формування “Концепції 

розвитку національної економіки”, яка б формувала бачення конкурентних позицій 

державного та приватного секторів економіки і змінювала відтворювальну структуру на 

користь високотехнологічних секторів.  
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Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема “Державне регулювання економіки”, “Секторальна економіка”, “Державний 

сектора та підприємництво”. 
 

 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки   

ФММ-5/1-2013 

Д/Р 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» (Факультет менеджменту та маркетингу – 
керівник Крейдич І.М.). 

Сформовано пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми з розвитку кластерів. 
Обґрунтовано необхідність створення механізму венчурного підприємництва та 

фінансування. Систематизовано сучасні бізнес-моделі на ринку програмного забезпечення. 

Проаналізовано чотирьохфакторну характеристику належності підприємства до сфери 

економіки спільної участі. Обґрунтовано потребу застосування системно-синергетичного 

підходу до структури організаційної архітектоніки, надано характеристику організаційної 

архітектоніки машинобудівних підприємств. Було побудовано трьохсекторну соціально 

значущу модель економічного розвитку, представлено дієвий інструментарій для аналізу 

неформальної зайнятості в країнах із різним рівнем доходів.  
Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка, планування і організація виробництва», «Основи економічної теорії 

(ринкової економіки)», «Економіка та бізнес», «Гроші та кредит», «Інноваційний 

менеджмент» та ін. 
Результати розробок можуть використовуватись органами виконавчої влади при 

обґрунтуванні заходів щодо управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових 

підприємств, а також як навчальний матеріал при викладанні економічних курсів та 

підготовці навчально-методичної літератури з економіки підприємств тощо. 
У звітному році з використанням результатів виконаної роботи опубліковано 6 

колективні монографії, в т.ч. 3 англійською мовою,2 посібники, 20 статей, в тому числі: у 
фахових виданнях України – 20, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

SCOPUS та ін. – 19; зроблено 43 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 2 

аспіранти. 

 ФММ-5/1-2017 
Д/Р 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в 

умовах трансформаційних змін» (Факультет менеджменту та маркетингу - керівник 

Крейдич І. М.) 

Розроблено теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління 

інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств. Проаналізовано світовий досвід 

формування моделей мотивації персоналу в розрізі аналізу матеріальних і нематеріальних 

методів, критеріїв стимулювання, врахування індивідуальної якості працівників тощо. 

Внаслідок дослідження недоліків і переваг існуючих систем мотивації, було запропоновано 

методику розробки дієвої системи стимулювання персоналу з огляду на різноманіття 

аспектів використання індивідуальних стимулів в організації. Проаналізовано концептуальні 

підходи до визначення неформальної зайнятості та здійснено вимірювання її масштабів в 

Україні і країнах, що знаходяться на різних етапах економічного розвитку.  
Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка, планування і організація виробництва», «Основи економічної теорії 

(ринкової економіки)», «Економіка та бізнес», «Інноваційний менеджмент в управлінні 

персоналом» та ін. 
Результати розробок можуть використовуватись органами виконавчої влади при 

обґрунтуванні заходів щодо управління людським потенціалом, а також як навчальний 

матеріал при викладанні економічних курсів та підготовці навчально-методичної 

літератури.  
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У звітному році з використанням результатів виконаної роботи опубліковано 2 

колективних монографій, в т.ч. 1 англійською мовою, 1 посібник, 7 статтей, в тому числі: у 
фахових виданнях України – 7, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

SCOPUS та ін. – 6; зроблено 34 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 2 

аспіранти. 
 
 

Кафедра математичного моделювання економічних систем    

ФММ-6/1-2016 

Д/Р 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки 

економічних агентів в умовах кризових явищ» (Факультет менеджменту та маркетингу 

- керівник: Капустян В.О.). 
Розроблено динамічні математичні моделі впливу економічних процесів на 

функціонування управлінського апарату для аналізу та прогнозування розвитку соціально-
економічних систем (регіонів, країн, областей тощо), що базуються на використанні 

кількісних даних. Запропановано підходи для визначення тенденцій розвитку і 

закономірностей утворення основних банківських продуктів. Створено математичні моделі  

для прогнозування поведінки ринку деяких сільськогосподарських культур (наприклад, 

озимої пшениці). 
Результати роботи можуть бути застосовані під час моделювання економіки 

макрорегіонів. Запропоновані підходи та створені на їх основі моделі можуть 

використовуватися управлінським апаратом.  
Результати проведеного наукового дослідження впроваджені в навчальний процес 

при викладанні дисциплін «Багатокритеріальні моделі в економіці», «Моделювання 

економіки», «Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи і моделі», 

«Оптимальне керування та теорія ігор в економіці». 
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: опубліковано 

24 фахових статтей, зроблено 44 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 31 
студент. За результатами наукових досліджень студентами захищено 15 магістерських 

робіт. 
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3. Інноваційна діяльність 
 

 

3.1. Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк 

«Київська політехніка». Участь у Фестивалі інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge» 
 

Факультетом заключено договір про співпрацю від 05.05.2014 між ФММ і «Науковий 

парк «Київська політехніка».  

Кафедра математичного моделювання економічних систем  

Участь у фіналі Фестиваля інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» 2018 року 

Пишнограєва І.О. в команді проекту №136. 

Кафедра міжнародної економіки: 

Договір про співпрацю від 18.06.2014 між ФММ і Світовим центром даних з 

геоінформатики та сталого розвитку НТУУ «КПІ». 

 

Кафедра менеджменту:  
Кафедра співпрацює з НП "Київська політехніка" в напряму залучення студентів-

дипломників до розробки та опрацювання інноваційних та стартап проектів, що надходять на 

конкурс до наукового парку. Під час співпраці здійснюються доопрацювання проектів, 

зокрема уточнення бізнес-моделі виходу на ринок, методів позиціонування та просування 

тощо. Окреслений механізм співпраці має високу прикладну цінність, оскільки дозволяє 

залучитись студентам до обґрунтування та реалізації реальних стартап проектів, які  буде 

покладено в основу написання студентом дипломної роботи.  

Кафедра промислового маркетингу: немає  

Кафедра економіки і підприємництва: немає 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  

 

3.2. Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та 

приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і 

безпеки держави. 
Науковий напрям факультету не передбачає такої участі.  

3.3. Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною 

адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та 

вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва 
 
Кафедра міжнародної економіки:  

Аспірантом кафедри міжнародної економіки Д. Д. Змітровичем запропоновано до 

впровадження у практичну діяльність вітчизняного промислового підприємства ТОВ 

«Медіпромтек» вісімнадцяти посадових інструкцій, що відповідають структурі 

підприємства, враховують специфіку бізнес-процесів, розроблені на основі результатів 

дослідження системи мотивації персоналу підприємства та надають можливість 
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оптимізувати витрати робочого часу працівників в умовах неохідності заощадження 

фінанових ресурсів (довідка № 1018/3 від 15 жовтня 2018 р.). 

  
  

Кафедра економіки і підприємництва:  
Одержані результати Чорнія Б.П. впроваджено у практичній діяльності:  
ПАТ «Київенерго» – обґрунтовані пропозиції щодо механізму залучення інвестиційних ресурсів як 

способу організації, мобілізації й використання інвестиційних ресурсів у енергоефективні проекти (довідка 

№ 42АУ/41/1/11790 від 10.03.2017 р.);  
КП «Київміськсвітло» – впровадження розробленої моделі залучення інвестиційних ресурсів за умов їх 

диверсифікації, на засадах реалізації: математичної структурної моделі розрахунку параметрів інвестиційного 

проекту; розв’язків двох систем диференціальних рівнянь; оцінювання ефективності стратегій реалізації 

інвестиційного проекту NPV-методом (довідка № 3205-01 від 16.05.2017 р.);  
КП «Білоцерківсвітло» – впровадження концепції інтенсифікації залучення інвестиційних ресурсів, як 

системи формування цілей, стимулів і дій, спрямованих на активізацію інвестиційного процесу в значній мірі 

сприятиме активізації залучення інвестиційних ресурсів та розвитку підприємства (довідка № 241 від 

18.10.2017 р.);  
ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» – пропозиції щодо залучення інвестиційних ресурсів за умов 

диверсифікації їх джерел у підприємства розподілення електроенергії у модернізацію основних засобів, у тому 

числі у більш прогресивні освітлювальні прилади зовнішнього освітлення з метою зниження капітальних 

витрат на кожний кіловат встановленої потужності (довідка № 01/1-368/1 від 29.08.2017 р.);  
Одержані результати Дергалюк М.О. впроваджено у практичній діяльності:  

НАК «Украгролізинг» – заходи щодо стимулювання розвитку лізингових відносин в АПК регіонів на 

основі активізації співпраці регіональних та місцевих органів влади, сільськогосподарських виробників з 

лізинговими компаніями (довідка № 157-п від 04.09.2017 р.);  
ТОВ «Агротехсоюз» – пропозиції щодо удосконалення методичного підходу до оцінювання 

ефективності організаційно-економічного механізму розвитку АПК регіонів, а також при обґрунтуванні 

оціночних показників розвитку АПК регіонів (довідка № 53 від 03.03.2017 р.);  
СТОВ «Надія» – пропозиції у напряму монетарної та регуляторної політики щодо створення системи 

податкових пільг на податок на додану вартість та митні платежі для лізингодавців, що зробіть лізинг більш 

привабливим видом підприємницької діяльності, прискорить і збільшить інвестування у виробничо-технічний 

потенціал АПК регіонів (довідка № 27-а від 17.05.2017 р.);  
СФГ «Колос» – заходи щодо напрямів дії організаційно-економічного механізму, спрямованих на 

усунення перешкод логістичного розвитку АПК регіонів, а саме: сприяння диверсифікації 

сільськогосподарських виробників через розвиток сфери переробки продукції сільськогосподарських 

виробників; виробництво органічної продукції, стимулювання розвитку малого підприємництва, агротуризму 

тощо (довідка № 57-6 від 08.06.2017 р.). 

 
Кафедра менеджменту:  

 Співпраця кафедри з підприємствами щодо проведення практики студентів  відбувається на 

основідовго- і короткострокових договорів. Кафедрою укладено 10 довгострокових договорів, зокрема з 

компаніями ТОВ «Фармстандарт» «Електропривід», ТОВ БРИТМАРК,  Агенція А-груп, ПрАТ 

«Вентиляційнісистеми», приватна компанія СентеЛаб.  В 2017-2018 навчальному році серед підприємств, де 

студенти кафедри проходили практику, були ТОВ НВП «Квант-Ефір», ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 

ім. Ковальської»,ПАТ «АБ Столичний» ПП «Промбуд» ПАТ «Оболонь»,ТОВ «Агромат» та ін.     
 

Результати дипломних робіт ОС "Магістр" впроваджено на 27 підприємствах України: 
  ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА», aктвпрoвадження № 97 від 10.04.2018р.; ТОВ 

«Сандора»,акт впровадження №18/24 від 9 квітня 2018 року; ТОВ «АЗБІ», акт впровадження № 10/04/18 від 
10.04.2018 р.; ПАТ «КВК «РАПІД»», акт впровадження №1004/18 від 01.04.2018р.; ПАТ «Вімм-Білль-Данн 
Україна», акт впровадження № 1138 від 18.04.2018 року, ГК “Ерідон”, акт №48 від 28 березня 2018 р.; ПАТ 
«ВО «Конті», акт № 143-04/18 від 16 квітня 2018 року; ТОВ “Український центр меду”, акт №5 від 27 
квітня 2018 року; ТОВ “Євровікнобуд”,акт №24/4 від 23 квітня 2018 р.; ТОВ “Група компаній “Фокстрот”,  
акт№ 64  від 15 квітня 2018 р.; ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», акт № 72_M від 19.04.2018; 
ПрАТ “Карлсберг Україна”, акт №121 від 26.03.2018; ПАТ “Фармак”, акт № 43 від 03.04.2018; ТОВ “Завод 
Євроформат”, акт №127 від 20.04.2018 р.; ТОВ “HDSupportServices”, акт № 158  від 14.04.2018; ТОВ 
“Поліпромсинтез”, акт №5854 від 10.04.2018р.; ТОВ “Миронівський Хлібопродукт”, акт №2620 від 02.04.2018; 
 ТОВ «Датаробот Україна», акт №145/4 від 21.03.2018 р.; ТОВ «Зварювання», ТОВ «Напої Плюс», акт № 104 

від 12.04.2018р.; ТОВ «А-Студіо», акт №3683 від 11.03.2018р.;  ТОВ «Баядера Логістик», акт №3 від 
17.04.2018р.; ТОВ «ПРЕКОРО», акт №1 від 24.04.2018р; ПАТ «Завод «Маяк», акт №783 від 15.03.2018р.; ТОВ 
«Українські новини», акт №8 від 23.04.2018р.; ПАТ «Укртелеком», акт №16 від 26.03.2018р.; ТОВ «Дана-мода», 

акт №1 від 16.04.2018р.; МК «Укрптахосервіс», акт №33 від 16.04.2018р. 
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Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 

Наукові розробки кафедри тісно пов’язані з діяльністю промислових підприємств України. За 

результатами проведених наукових досліджень підготовлено та передано аналітичні записки до ТОВ 

«Київаеропроект».  

Наукові розробки кафедри тісно пов’язані з діяльністю Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України. Так, у 2018 році, під керівництвом академіка Горбуліна В.П. колективом 

авторів за участю проф. Іляш О.І. підготовлено Аналітичну доповідь до Щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році».( – К. : НІСД, 

2017. – 928 с.) та Аналітичну записку до Адміністрації Президента України “Системні заходи з протидії 

соціальній напруженості в умовах обмеженості ресурсів”, яку скеровано також до Міністерства соціальної 

політики та Пенсійного фонду України. 

  
 
Кафедра промислового маркетигу:  
1.  Писаренко Н.Л. Пошукове наукове дослідження "Формування маркетингової стратегії в рамках 

нової комунікаційної моделі в умовах цифрового середовища"; Впроваджено у - Маркетингову 

діяльність ТОВ "Е-КОМ ЕКС"; Акт затвердження № 221217-01 від 22.12.2017 
2. Писаренко Н.Л. Пошукове наукове дослідження "Формування маркетингової стратегії умовах 

цифрового середовища"; Впроваджено у процес розробки маркетингової стратегії Державного 

підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова», 

Державний концерн «Укроборонпром»; Акт затвердження № 4047\8 від 12.02.2018 

Результати робіт магістрів були впровадженні: 

ПІБ випускника Назва підприємства Вихідні дані 
Джигіль О.С. ТОВ «Фула Контакт Маркетинг Сервісез» від 18.05.18 

Трофімчук Н.М. ТОВ «Ідеал Інтернешил»  
Спаський Д.В. ТОВ УТ «УЛФ» №00035 від 16.05.18 

Поліненко М.М. ТОВ «Ельфа Лабораторія» №147 від 15.05.18 
Новоселецька А.Ю. ТОВ «Лореаль Україна»  

Менькова К.І. ТОВ «РІТО»  
Змітрович Д.Д. ТОВ «Ельфа Лабораторія» №146 від 15.05.18 
Данильчук К.О. ДП «МЕДІА ДИРЕКЦІЯ»  
Данайканіч М.О. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»  
Голидьбіна А.В. ТОВ «Нова Пошта» від 14.05.18  
Голубока Т.В. ТОВ «ТД Українські гумати» №112 від 05.05.18 

Василенко А.Т. ДП «АНТОНОВ» від 27.04.18 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 
Співпраця в рамках наукових проектів та практик студентів з ПАТ «Фоззі Групп», ННК «Світовий центр даних 

з геоінформатики та сталого розвитку» 
 
 
 
3.4. Приклади найбільш вагомих результатів впровадження 

інноваційних розробок у 2018 році  
 
Кафедра міжнародної економіки: 

За результатами співпраці із Кейс-клубом Зоріна Дмитрія реалізовано діджиталізацію 

навчальних дисциплін «Міжнародна економіка» та «Управління міжнародними бізнес-
проектами», а саме, розроблено та записано низку відео-лекцій д.е.н., проф. Войтка С. В. та 

к.е.н., доц. Кухарук А. Д. для подальшого використання у проекті «Університет» на 

електронному ресурсі https://zorin.club/. 
 

https://zorin.club/
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Кафедра менеджменту:  

Викладачі кафедри менеджменту Д.е.н., проф. Шульгіна Людмила Михайлівна 

(лідер проекту);  д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна; к.е.н., доц. Артеменко Ліна 

Петрівна; к.е.н., доц. Пічугіна Марина Анатоліївна; к.е.н., доц. Манаєнко Ірина Миколаївна; 

к.е.н. Жалдак Ганна Петрівна; к.е.н. Кузнєцова Катерина Олександрівна беруть участь у 

проекті «European business models: transformation, harmonization and implementation in 

Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» № 2017-2173/001-001. 
 

Наукові результати дипломних робіт магістра Савченко О.В. у співавторстві з 

науковими керівником доцентом, к.е.н. Манаєнко І.М.  були впроваджені на: ТОВ “ВСМК-
ТРЕЙД” акт про впровадження № 213 від 12.04.2018,  магістра Братюк І.С. у співавторстві з 

науковими керівником доцентом, к.е.н. Манаєнко І.М. – ТОВ «Київська торгівельно-
транспортна компанія», акт про впровадження № 204-56 від14.04.2018, ДП «Укравтогаз», 

магістра Коровіної К.О. у співавторстві з науковими керівником доцентом, к.е.н. Пічугіною 

М.А. – ДП «Укравтогаз», акт про впровадження № 36575 від 25.04.2018 р. 
  

 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 

Наукові розробки кафедри тісно пов’язані з діяльністю промислових підприємств 

України. За результатами проведених наукових досліджень підготовлено та передано 

аналітичні записки до ТОВ «Київапропроект». Наукові розробки кафедри тісно пов’язані з 

діяльністю Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.  
  

 
Кафедра економіки і підприємництва: немає  
Кафедра промислового маркетигу: немає  
Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 

 
 

3.5. Кількість отриманих охоронних документів. Окремо з них в інших 

країнах. Кількість заключених ліцензійних договорів 
 

Кількість отриманих співробітниками ФММ патентів – 3   
Кількість отриманих співробітниками ФММ авторських прав - 8 

Проданих ліценцій – не передбачається виходячи із профілю факультету.  
___________________________________________________________________________ 
По кафедрах:  
 

Кафедра міжнародної економіки: 
Патенти: 3 

1. Зносостійкий композиційний матеріал на основі міді // Патент України на корисну модель  № 

122869: клас С22С 1/00; С22С 1/04 (2006.01); С22С 1/05 (2006.01); С22С 9/00; С22С 9/02 (2006.01). – 
Роїк Т.А., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю. – Бюл. № 2. – Опубл. 25.01.2018. – 4 с. 

2. Композиційний зносостійкий матеріал // Патент України на корисну модель  № 122870: клас С22С 

21/02 (2006.01). – Роїк Т.А., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю. – Бюл. № 2. – Опубл. 25.01.2018. – 4 с. 

3. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інстрементальної легованої сталі // Патент 

України на корисну модель  № 128694: клас С22С 33/02 (2006.01), С22С 38/22 (2006.01), С22С 38/24 

(2006.01), С22С 38/38 (2006.01), С22С 38/08 (2006.01), С22С 38/16 (2006.01), С22С 38/14 (2006.01), 
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С22С 38/36 (2006.01). – Роїк Т.А., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю. – Бюл. № 19. – Опубл. 10.10.2018. – 4 с. 
       Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 3  
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78932 «Монографія «Управління інноваційними 

проектами в умовах міжнародної інтеграції», автори Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Манаєнко 

І.М., Яресько Р.С. 10.05.2018 
2. АПС1994 від 04.04.2018 р. О.О.Корогодова, Н.О. Черненко. Рекомендації до проходження педагогічної 

практики [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 

«Міжнародна економіка». 
3. АПС1995 від 04.04.2018. Н.С. Коновалова О.О.Корогодова, Н.О. Черненко. Рекомендації з організації, 

підготовки, проведення та оцінювання практик студентів освітніх ступенів: бакалавр, магістр та 

доктор філософії, галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 «економіка», 

спеціалізації «міжнародна економіка». 
Кафедра економіки і підприємництва: 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 1  
Кривда О.В., Сидоренко Ю.В. Комп’ютерна програма «Деформаційне моделювання за 

допомогою політочкових перетворень».  Авторське право на твір № 76790 від 12.02.2018 р. 

 
      Кафедра менеджменту: 

      Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 1  
Автор к.е.н., доц. Ситник Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81019 від 

16.08.2018 р.: Науковий твір: "Презентація дисципліни "Креативний менеджмент"  
 
Кафедра промислового маркетингу  

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 3  
 1. Свідоцтво № 76868  від 15.02.2018 про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний посібник 

«Маркетинг послуг: Робочий зошит», Бажеріна К.В., Гнітецький Є.В. 
2. Свідоцтво № 76867  від 15.02.2018 про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний посібник 

«Поведінка споживача: Робочий зошит», Зозульов О.В., Гнітецький Є.В. 
3. Свідоцтво № 77846  від 26.03.2018 про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний посібник 

«Стратегічний маркетинг: Робочий зошит», Язвінська Н.В., Царьова Т.О. 
 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  
Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 
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4. Міжнародне наукове співробітництво 
  

4.1. Аналіз і приклади участі науковців підрозділу у виконанні міжнародних наукових 

проектів, договорів, грантів, контрактів. 

 ФММ має договори про наукову співпрацю з наступними ВНЗ: 
1. Технічний університет м. Ілменау, ФРН; 
2. Брестський державний технічний університет, Білорусь;економічний факультет; 
3. Білоруський національний технічний ун-т, Білорусь;факультет маркетингу, 

менеджменту, підприємництва 
4. Технічний ун-т, м. Габрово, Болгарія; господарський факультет; 
5. Технічний університет м. Софія, Болгарія, господарський факультет; 
6. Технічний ун-т, м. Варна, Болгарія 
7. Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, Росія; факультет 

економіки та менеджменту; 
8. Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана, Росія; факультет 

«Інженерний бізнес і менеджмент» 
9. Новгородський державний ун-т ім.. Ярослава Мудрого, Росія;інститут економіки та 

управління; 
10. Нижньогородський державний університет ім.. М.І. Лобачевського, Росія; 
11. Ун-т Св.. Кирила та Мефодія, м. Скопє, Македонія; факультет машинобудівний;  
12. університетом м. Братислава, Словаччина 
13. Вільнюський технічний ун-т ім. Гедимінаса, Латвія;факультет управління бізнесом;  
14. Ризький технічний університет, Латвія, інженерно-економічний факультет; 
15. Талліннський технологічний ун-т, Естонія 
16. Політехніка Краківська, Польща; 
17. Академія Леона Козьмінського, Варшава, Польща 
18. Політехніка Лодзька, Польща  
19.  Вища школа логістики, Вроцлав, Польща 
20. Університет Бізнес Академії Нові Сад, Сербія 
21. Міжнародний університетський коледж (м. Добрич, Болгарія), 
22. Сілезьський політехнічний університет, м. Гливиці, Польща 
23. Академія Технічно-Гуманістична в Бєльско-Бялей, Польща 
24. Економічний університет м. Вроцлав, Польща. 

 
 

Студенти ФММ у складі команди ESTIEM (European Students of Industrial Engineering 
and Management) – студентської  організації,  яка об’єднує студентів технічних ВНЗ 26 

Європейських країн – приймали участь у щорічному конкурсі бізнес-проектів. Мета 

діяльності організації ( www.estiem.org ) – поширення співпраці між студентами ВНЗ 

Європи, які вивчають менеджмент та оптимізаційні процеси в економіці. Мережа 

складається з 77 локальних груп у 30 країнах Європи та охоплює понад 60 000 студентів.  

   

http://www.estiem.org/
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Кафедра промислового маркетингу:  

У вересні 2018 р. викладачі кафедри взяли участь у семінарі «L’oreal Professor’s Day». Ціллю 

якого був обмін досвідом і сучасними наробками передових компаній у галузі маркетингу, з метою 

забезпечення відповідності надаваних кафедрою знань та вмінь вимогам великих працедавців. 

  

L’oreal Professor’s Day. Виступ генерального директора L’oreal Україна. 
 
Співпраця з High Colleges of Technology (Об'єднані Арабські Емірати та НТУУ «КПІ», 

Україна (жовтень 2015 р. – грудень 2018 р.) в межах наукових публікацій у збірнику 

наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління» та у 

збірнику наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ», підготовки кейсів та доповідей 

на конференціях. Координатор з боку HCT - випускник кафедри промислового маркетингу 

к.е.н. Співаковський С.В. Координатор з боку НТУУ «КПІ»: к.е.н., доцент кафедри 

промислового маркетингу Стадніченко В.В. 
 В рамках підготовки наукових публікацій та проведення досліджень з травня 2016 і до 

сього часу разом з ConveyUniversity(UK), а в подальшому зі School of Management University 
of Sheffield – Мотивація організацій в управління споживчим активізмом. (віповідальний від 

Університету  Шеффілд - Доктор Кіпніс Є, відповідальний від КПІ – к.е.н, доц. Писаренко 

Н.Л.).  
На грудень 2018 заплановано стажування доц Писаренко Н.Л. в Університеті 

Шеффілда. 
Також зі School of Management University of Sheffield ведуться перемовини щодо більш 

широкого співробітництва. 
 

Стажування та підвищення кваліфікації за кордоном: 
1. Язвінська Н.В. Підвищення кваліфікації; свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК  № 

21547613/000082-18; Місце проведення: ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; Термін 

проведення: 08.11.17-26.01.2018  
2. Царьова Т.О. Стажування; сертифікат про підвищення кваліфікації № IFC-WSSG/WK/2018-96; Місце 

проведення: Higher School of Social and Economic in Przeworsk; Термін проведення: 03.04.-18.04.2018  
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Кафедра міжнародної економіки: 

 1. Кафедра міжнародної економіки з травня 2018 року бере участь у міжнародному 

освітньому проекті «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0. Education»                     
CPEA-LT-2017/10047 за програмою Eurasia, який спрямований на створення привабливої 

освіти в рамках cталого виробництва шляхом обміну знаннями між Норвезьким 

університетом природничих і технічних наук і KПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2. Участь у програмі Erasmus+ Programme – Jean Monnet Modules, Chairs and Centres of 
Excellence. Тема «Scientific and technical cooperation between Ukraine and the EU». Подано 

проектну пропозицію за результатами усунення недоліків заявки , лютий 2018. 

Координатор: Охріменко О. О. Виконавці: Войтко С. В., Корогодова О. О.,               

Скоробогатова О. О., Кухарук А. Д., Глущенко Я. І. 

3. Продовжує діяти українсько-польський центр. 

4. Викладачі кафедри є членами міжнародної громадської організації «Світовий центр 

даних «Геоінформатика та сталий розвиток» (д.е.н., проф. Войтко С. В., к.е.н., доц. 

Черненко Н. О., к.е.н., доц. Корогодова О. О., к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є.).  

  

Кафедра менеджменту:  
Кафедра менеджменту співпрацює з Технічним університетом міста Варни (Болгарія), з 

яким укладено угоду про співпрацю терміном до 2023 року. Тема співробітництва "Співпраця 

у сфері наукового та освітнього обміну в забезпеченні розвитку науково-дослідної діяльності 

та підготовки висококваліфікованих кадрів" Договір про співпрацю,Дата отримання 2013р. 

Термін дії – 10 років. 
Кафедра менеджменту співпрацює з Академією Технічно-Гуманістичною, м. Бєльсько-Бяла 

(Польща). Тема співробітництва "Співпраця у сфері наукового та освітнього обміну в 

забезпеченні розвитку науково-дослідної діяльності та підготовки висококваліфікованих 

кадрів" Договір про співпрацю, Дата отримання 2014 р. Термін дії – безстроковий. 
Кафедра менеджменту співпрацює з Технологічним університет м. Ченстохова (Польща) 

Тема співробітництва "Співпраця у сфері наукового та освітнього обміну в забезпеченні 

розвитку науково-дослідної діяльності та підготовки висококваліфікованих кадрів" Договір 

про співпрацю, Дата отримання 1995 р. Термін дії – безстроковий. Від 16.04 до 28.04 2018 р. 

викладачі КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф. Л.М. Шульгіна, к.е.н., доц. Артеменко Л.П. 

та к.е.н. Пічугіна М.А. успішно пройшли 2 тижневе науково-методичне стажування у 

Ченстоховському технологічному університеті. 
Проект «European business models: transformation, harmonization and 

implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean 
Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури та Національним технічним університетом України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-2173/001-001. 
  

  
 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

Кафедрою проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі і 

погоджено проведення ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформацій» спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі. 
Тривають перемовини щодо співпраці кафедри та Вроцлавського економічного 

університету в рамках діючого договору про співпрацю між Вроцлавським економічним 

університетом та Факультетом менеджменту і маркетингу НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

61 

Завідувач кафедри, професор Крейдич Ірина Миколаївна залучена до міжнародної 

експертизи таких проектів: «THE RESULTS OF THE E-DEPPRICING PROJECT: Early 
Demonstration & Evaluation Platform»; Дата: 10.04.2018; «THE RESULTS OF THE N-HRA 
PRICING PROJECT»; Дата: 01.01.2018; «THE RESULTS OF THE DEMETER (Distance 

Measuring Equipment Tracer)PRICING PROJECT»; Дата: 14.06.2018; «Surveillance Data 

Distribution System»; Дата: 15.01.2018; « Wake Knowledge Factory » ; Дата: 17.05.2018; 

«IMPACT( SUMMARY REPORT ON THE IMPACT PRICING) An Integrated Aircraft Noise and 

Emissions Modelling Platform»; Дата: 16.01.2018; «THE RESULTS OF THE PIATA 
NEOPRICING PROJECT Performance Indicator and Analysis Tool for Airports»; Дата: 

12.03.2018. 
Професор кафедри Іляш Ольга Ігорівна є членом Європейської асоціації економістів з 

праці (European Association of Labour Economists); членом редколегії наукового видання 

WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща); 

експертом програми Horizon 2020 in the Expert area Education, Audio-Visual and Culture 
Executive Agency programmes COSME. 

Участь у міжнародних форумах, виставках, програмах, проектах, тощо 
1. Krejdych I. Integrated Communications Navigation and Surveillance (ICNS) 2018 Conference; Місце 

проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 10.04.2018; 
2. Іляш О.І. Менеджер проекту “Іncreasіng the level of competence of Ukraіnіan publіc organіzatіons іn the 

area of іntegratіon and dіssemіnatіon of іnternatіonal solіdarіty” (The Natіonal Endowment for Democracy) 

(2017). 
3. Іляш О.І. Координатор проекту “Threats and rіsks of ensurіng the creatіon of the personnel potentіal of the 

unіted terrіtorіal communіtіes wіth fіnancіal support from the Regіonal Program for the Promotіon of 

Іnformatіon Space and Cіvіl Socіety Development іn the Lvіv Oblast for 2014–2018 іn 2017” 
4. Сертифікований учасник курсу “Digital learning with emerging educational technologies” (програма 

Fullbright Ukraine, 16 академічних годин) -2018: Мельничук В.Е. 
5. Участь у конкурсі і диплом від Представництва Організації Об'єднаних Націй "Публікації для змін. 

Україна на шляху сталого розвитку"; Дата отримання 13.02.2018: Єрешко Ю.О. 
 
  

Кафедра економіки і підприємництва:  
викладачі кафедри приймали участь у розробці комплексної грантової пропозиції та у 

конкурсі у лютому 2018 р. за робочою програмою Erasmus+  у кооперації з партнерами з 

Туреччини. Кафедра продовжує роботу у даному напрямі щодо участі у конкурсі у 2019 р. 
- викладачі кафедри опублікували наукові матеріали англійською мовою та приймали 

очну і заочну участь у закордонних конференціях у США, Болгарії, Польщі та ін. (загалом 7 
конференцій) , а також були опубліковані наукові праці у Scopus та Web of Sciense. 

-  у рамках проведення конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки”, якою опікується кафедра, публікуються та запрошуються до 

відвідування представники Білоруського технічного університету,  Університету Миколи 

Коперніка, Університету економіки (Польща), Технічного університету Габрово (Болгарія). 
 
 
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Викладачі кафедри є членами міжнародної громадської організації «Світовий центр даних 

«Геоінформатика та сталий розвиток» (к.ф.-м.н., Лазаренко І.С., к.ф.-м.н., Пишнограєв І.О.) 

Викладачі приймали участь у міжнародних конференціях та стажуваннях: 

 Міжнародна науково-практична конференції «Управління інноваціями в маркетингу: 

сучасні тренди і стратегічні імперативи», 12-13 квітня 2018 року Познаньська вища 

школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І.; Назва доповіді - WSPóŁCZESNE 

MODELE EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE W MARKETINGU. ; Автори - Cesliw 
Olga; Місце проведення - Польща; Дата проведення: 12.04.2018 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eale.nl%2F&ei=HrgMVMrII4j-ygOV_YC4DQ&usg=AFQjCNHSDJyBuUOBmpfPk-Iit3xjzPiEtA&bvm=bv.74649129,d.bGQ
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 Міжнародне стажування Лазаренко І.С. 2018 CODATA-RDA School of Research Data 
Science, ICTP, Trieste (6-17 серпня 2018 року). 

 
 

 
4.2. Участь у програмі ЄС «Горизонт 2020» та НАТО 

 

 У поточному році не було.  
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5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами 

НАН України та галузевими академіями наук України 
Протягом звітнього року факультет менеджменту та маркетингу здійснював наукове співробітництво з 

установами НАН України шляхом: підготовки кадрів вищої кваліфікації для установ НАН України; підготовки 

магістрів для установ НАН України; стажувань студентів; впроваджень результатів дисертаційного 

дослідження; виконання спільних наукових проектів та розроблення науко-практичних рекомендацій.  

Факультетом заключено договори:  
 Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Інститутом проблем математичних машин та систем 

НАН України; 
 Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Інститутом економіки та прогнозування НАН України. 
 Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Міжнародним науково-навчальним центром 

інформаційних технологій та систем НАН України; 
 Договір про співпрацю від 18.06.2014 між ФММ і Світовим центром даних з геоінформатики та сталого 

розвитку НТУУ «КПІ». 
________________________________________________________________________________ 

 
Кафедра міжнародної економіки:  

У рамках співпраці із ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» 

співробітники кафедри беруть участь у дослідженнях НДР 2010п „Розробка он-лайн платформи 

аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки 

життя людей”. 
 
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

У рамках співпраці із ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» 

співробітники кафедри беруть участь у дослідженнях НДР 2010п „Розробка он-лайн платформи 

аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки 

життя людей”. 
 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

Кафедра співпрацює з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України»: відділ стратегічного потенціалу сталого 

розвитку залучено до проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій». 

Кафедра співпрацює з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені 

М.В. Птухи Національної академії наук України та Причорноморським науково-дослідний 

інститутом економіки та інновацій. В рамках співпраці проведено ІІІ Всеукраїнську науково-
практичну конференцію з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування 

промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». 

  

Кафедра економіки і підприємництва: 
   Для підняття рівня викладання на основах сумісництва запрошено співробітника 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України– к.е.н., доц. Тюленєву Ю.В. 
 У рамках проведення конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки”, якою опікується кафедра, публікувалися та виступали 

представники установ НАН України: ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 
 
Кафедра промислового маркетингу.  
Співпрацює з Інститутом електрозарювання ім. Є.О. Патона. Заплановано видання науково-
меродичного посібника.   
  
Кафедра менеджменту: немає 

http://www1.nas.gov.ua/INSTITUTES/STEPS/Pages/default.aspx
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6 . Н а у к о в і  ш к о л и   
   
Здобутки накових шкіл факультету менеджменту та маркетингу у 2017 році.  
 
Кафедра міжнародної економіки: 

Наукова школа кафедри міжнародної економіки 
Засновник та керівник – декан факультету менеджменту та маркетингу, науковий консультант кафедри 

міжнародної економіки, д.т.н., професор Гавриш О. А.  
У 2018 році діяльність наукової школи характеризується інтенсивним та екстенсивним розвитком: 

формувується третє покоління докторів наук (захист докторантів кафедри міжнародної економіки                                

А. Р. Дунської, науковий консультант – д.т.н., проф. Гавриш О. А., М.О. Кравченко, науковий консультант 

д.е.н., проф. Войтко С. В.); розширюється база наукових досліджень за рахунок залучення вихованців 

школи до роботи у лабораторіях ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», 

що надає можливість поглибити інформаційне забезпечення та посилити аналітичний супровід 

виконуваних НДР. 
Галузь науки: економіка та управління підприємствами, галузями, регіонами. 
Напрями науково-технічної діяльності: 
Управління промисловими підприємствами,  
Міжнародне науково-технічне співробітництво 
Конкурентоспроможність національної економіки,  
Моделювання економічного виміру сталого розвитку 
Характер досліджень: фундаментальні, прикладні. 
У діяльності школи беруть  участь: 4 д.е.н., 15 к.е.н.  
За період діяльності підготовлено: докторів наук – 5, кандидатів наук – 27 
Здобутки за 2018 рік: 
Видано монографій – 1 
публікацій за тематикою у Scopus/Web of Science таном на 17.11.2018  – 2 
підготовлено за тематикою к.н.  – 1 
захистів докторських дисретацій – 2  
виконано НДР та ДКР за тематикою: 20 
 
 
Кафедра менеджменту:  
Глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність 

України, сталий розвиток та економічна безпека національної економіки, стратегії̈ соціально-
економічного розвитку України  
Науковий керівник школи. Очолює д.е.н., проф. Дергачова В.В.  
Заснована у 2008 р. д.е.н., проф. Дергачовою В.В.  
Галузь науки: Економічні науки: світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та 

управління підприємствами. (за видами економічної діяльності).  
Напрями наукової діяльності :  
Економічна глобалізація в умовах циклічності світогосподарського розвитку.  
Конкурентоспроможність національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг  
Стратегічне управління економічною безпекою промислових підприємств в умовах євроінтеграції 
 Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування.  
Компетентнісне управління економічною безпекою енергогенеруючих підприємств  
Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств  
Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості Економічна модернізація 

енергогенеруючих підприємств на засадах сталого розвитку  
Управління енергетичною безпекою підприємства для забезпечення сталого розвитку 
 Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування  
Формування моделі розвитку експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції 
Структурний вплив галузей промисловості на макроекономічні показники країни 
Розвиток міжнародних форм стратегічного партнерства промислових підприємств 
За період діяльності підготовлено : докторів наук – 0, кандидатів наук – 5 
 Здобутки за 2018 рік:  
видано монографій – 2,  публікацій за тематикою у Scopus станом на 01.10.2017 – 2  
підготовлено за тематикою к.н. – 1 ( Кологривов Я.І.)  
виконано НДР та ДКР за тематикою – 2 
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Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Школа економіко-математичного моделювання і оптимального керування розподіленими системами.  
Засновник: Капустян Володимир Омелянович. 
Заснована у 1994 р. проф. Капустяном В.О в період його роботи в Дніпропетровському національному 

університеті залізничного транспорту та КПІ ім. Ігоря Сікорського.  
Галузь науки: оптимальне керування розподіленими системами, економіко-математичне моделювання. 
Напрями науково-технічної діяльності : 
Оптимальне керування розподіленими системами.  
Розробка автоматизованих систем керування для промисловості і ВПК.  
Економіко-математичне моделювання. 
Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.  
Здобутки у 2018 рік: 
видано монографій – 1. 
публікацій за тематикою у Scopus – 2. 
підготовлено за тематикою д. н. – 0, та к. н.  – 0 
виконано НДР та ДКР за тематикою – 0. 
 
Школа теорії прийняття рішень та керування.  
Засновник: Іваненко Віктор Іванович. 
Заснована у 1959 р. проф. Іваненком В.І. в період його роботи у відділі синтезу управляючих систем Інституту 

кібернетики АН УССР. 
Галузь науки: теорія керування. 
Напрями науково-технічної діяльності : 
Математичне моделювання прийняття рішень та керованих об’єктів.  
Розробка автоматизованих систем керування для промисловості і ВПК.  
Математичні проблеми теорії прийняття рішень і керування. 
Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.  
За період діяльності підготовлено: докторів наук – 10, кандидатів наук – 39. 
Здобутки у 2018 рік: 
видано монографій – 0. 
публікацій за тематикою у Scopus – 1. 
підготовлено за тематикою д. н. – 0, та к. н.  – 0 
виконано НДР та ДКР за тематикою – 0. 
 
 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  
Глобальна парадигма формування промислового потенціалу в умовах трансформації економіки 
Науковий керівник школи: з 2015 року очолює д.е.н., професор Крейдич Ірина Миколаївна. 
Заснована у 2001 р. д.е.н., професором Яловим Гаррі Кириловичем 
Галузь науки: економіка підприємства, організація виробництва, управління, економічна теорія 
Напрями науково-технічної діяльності: 

Формування та реалізація інвестиційної політики розвитку промислових підприємств. 
Механізм активізації інвестиційної діяльності в умовах формування інноваційної моделі розвитку 

економіки з урахуванням її детінізації. 
Теоретико-методологічні засади реструктуризації промислових підприємств в умовах глобалізації. 
Інноваційно-інвестиційні домінанти розвитку промислових підприємств в умовах нестаціонарної 

економіки 
Управління людським капіталом на підприємствах 

Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.  
У діяльності школи приймають  участь: 4 (3) доктора наук, 10 (11) кандидатів наук. 
За період діяльності підготовлено: докторів наук – 3, кандидатів наук – 29. 
Здобутки у 2018 рік: 
видано монографій – 7 
опубліковано навчальних посібників: 3 
публікацій за тематикою у Scopus станом на 19.11.2018  – 20 (+) 
проведено конференцій: 1 
підготовлено за тематикою 0 кандидатів наук. 
виконано НДР та ДКР за тематикою: 2 ініціативні. 
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Кафедра промислового маркетингу:  
Парадигма промислового маркетингу та маркетингових досліджень науково-технічної продукції в 

умовах глобалізації  
Науковий керівник школи: з 2003 року очолює доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри 

промислового маркетингу Солнцев Сергій Олексійович. 
Заснована у 1992 р. доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, 

лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіною Аллою Олексіївною. 
Галузь науки: економіка підприємства, організація виробництва, управління, маркетинг. 
Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.  
У діяльності школи приймали участь: 1 доктор наук, 2 професори, 17 кандидатів наук.   
Здобутки у 2018 р.: 
Видано монографій: 0 
Опубліковано підручників: 1 
Опубліковано навчальних посібників: 3  
Опубліковано статей: 31 
Проведено конференцій: 1 
Переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів (МОН): 1 
Переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів (незалежні або під егідою міжнародних 

компаній): 0 
виконано НДР за тематикою – 3 
 
 
Кафедра економіки і підприємництва: 
 
Засади управління та регулювання національною економікою та її субєктвами  
Науковий керівник школи. Очолює  к.е.н., проф. Круш П.В.  
Заснована у 1997 р. к.е.н., проф. Круш П.В. 
Галузь науки: Економічні науки: економіка підприємства, організація виробництва, управління, економічна 

теорія, регіональна економіка. 
Напрями науково-технічної діяльності: 
Конкурентоспроможність суб’єктів національної економіки  
Стратегічне управління промислових підприємств  
Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України  
Розвиток інтелектуально-інноваційної системи та соціальної інфраструткри регіонів України 
Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України Управління інвестиційно-
інноваційним забезпеченням промислових підприємств  
Роль інститутів у функціонуванні та розвитку національного господарства Ресурсне забезпечення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємств 
Корпоративне управління акціонерними товариствами  
Механізми антикризового управління на промислових підприємствах 
Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.  
В діяльності школи беруть участь: 4 д.е.н., 8 к.е.н.  
За період діяльності підготовлено : докторів наук – 1, кандидатів наук – 23 
Здобутки за 2018 р.: 
видано монографій – 6 
публікацій за тематикою у Scopus станом на 01.10.2018  – 4 
захищено – 1 кандидатська дисертація  
виконано НДР та ДКР за тематикою – 7 
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7 . Публікації 
  

МОНОГРАФІЇ:  

 
1. Гавриш О. А. Забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах 

євроінтеграції [монографія] / Гавриш О. А., Дергачова Г. М. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 212 с. ( Рекомендовано до друку Вченою 

радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 5 від 14 травня 2018 р.). 
2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств 

паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського 

простору: монографія // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24573 

3. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. 

Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., 

проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с. 
4. Макалюк І. В. Управління трансакційними витратами підприємства в контексті 

підвищення економічної безпеки / І. В. Макалюк // Стратегія та механізми забезпечення 

фінансово-економічної безпеки : колективна монографія ; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 350 с. (С. 271-289).  

5. Математичні моделі колективних рішень: монографія / О.А. Жуковська, 

Л.С.Файнзільберг. – Київ: Освіта України, 2018. – 160 с. 
6. Охріменко О.О. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: 

монографія / О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова,                     І.М. Манаєнко, Р.С. 

Яресько. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 262 с. 
7. Сучасні аспекти управління промисловим підприємством [монографія] / І.В. Макалюк, 

Н.П. Круш, А.Ю. Погребняк та інші – К.:  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво 

"Політехніка", 2018. – 254 с. 

8. Сучасні аспекти управління промисловими підприємствами: монографія / Макалюк І.В., 

Круш Н.П., Погребняк А.Ю., Поліщук С.В., Гавриш Ю.О. –  Вид-во «Політехніка», 2018. 

– 254 с.  
9. Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Тульчинський Р.В. Детермінанти розвитку 

соціальної інфраструктури регіонів в умовах становлення нового регіоналізму [Текст] : 

монографія / С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Р. В. Тульчинський – К. : Вид-во 

«Політехніка», 2018. – 198 с. 
10. Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, 

практика [Текст] : [монографія] / Іван Гайдуцький. - Київ : ДКС центр, 2018. - 559 с. : 

рис., табл. - Назва обкл. : Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку. - 
Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 466-503. - 500 экз. - ISBN 978-617-7300-13-6  
 

 
Колективні монографії: 

1.  Pyshnograiev I.O. Foresight 2018: systemic world conflicts and global forecast for XXI century 
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Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der 
Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, 

B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 p. С. 349-357.  
8. Шульгина Л., Клисиньский Я. К вопросу о формировании системы маркетинга 

сотрудничества в контексте системного подхода // Monografia „Wielowymiarowość 

zarządzania XXI wieku” // Redakcja naukowa M. Jakubiec, A. Barcik, Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018,  333 s. (S. 222–243). 
 

ПІДРУЧНИКИ: 

З грифом МОН: немає 

Підручники з університетським та іншими видами грифів: 

1.  Рекламний менеджмент: теорія і практика : підручник для студ. спеціальності 075 

«Маркетинг», спеціалізації «Промисловий маркетинг» / Т. Г. Діброва, С. О. Солнцев, К. 

В. Бажеріна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 300 с. 

2. Теорія прийняття рішень:підручник для студентів спеціальності "Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології” / Л.С.Файнзільберг,О.А.Жуковська, В.С.Якимчук.-Київ:Освіта 

України, 2018. - 246с. Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22849; Ухвалено Вченою 

радою № 2; дата 12.02.2018 
 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:  

З грифом МОН: немає 

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів: 

1. Гавриш О. А. Геополітика та сталий розвиток: методичний посібник [Електронний ресурс] 

/ С.В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, А. А. Мельниченко.  К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018.; Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23107 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23107


Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

70 

2. Гроші та кредит: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 

051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю.О.Єрешко, 

М.М.Дученко І.М. Крейдич. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,86 МБ). – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 52 с. 
3. Іляш О.І. Формування кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад // 

Навчально-методичний посібник / С.С. Гринкевич, О.І. Іляш, О.О. Брух [та ін.]. – Львів : 

Бадікова Н.О., 2017. – 120 c. 
4. Інноваційний менеджмент: рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. для студ. спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізацій: «Програмне 

забезпечення веб-технологійта мобільних пристроїв», «Програмне забезпечення 

розподільних систем», «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне 

моделювання в інформаційних системах» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: 

С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл:631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018 р. 

5. Коновалова Н.С., Корогодова О.О., Черненко Н.О. Практики студентів: організація, 

підготовка, проведення та оцінювання : навчальний посібник. Гриф надано Методичною 

радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої 

ради ФММ (протокол № 6 від 29.01.2018 р.); Url: ; Ухвалено методичною радою; 

Протокол № 6; Дата 22.02.2018 
6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад.: М.М.Дученко, Ю.О.Єрешко, О.А. Шевчук. – Електронні текстові 

данні (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. 

7. Маркетинг послуг: робочий зошит [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напрям 

підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» / 

К.В. Бажеріна, Є.В. Гнітецький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 5,43 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 106 с. 
8.  Маркетинг промислового підприємства: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації «Промисловий маркетинг» / 

КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Зозульов, Т.О.Царьова, – Електронні текстові 

дані (1 файл: 724 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 78 с 

9. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-
магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 
271 с. – Назва з екрана.; Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243; Ухвалено 

методичною радою; Протокол № 5; Дата 25.01.2018 
10. Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 

051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», 

«Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»  / 

Т.В.Лазоренко, М.П.Лазаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 162 с. 
11. Міжнародні економічні відносини: практикум   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030503 

«Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова,  О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 80  с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.) 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063


Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

71 

12. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / 

КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка»,  2018. – 136 с. 
13. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій 

«Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», 

«Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. 

Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 62 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(протокол № 6 від 22.02.2018 р.)  за поданням Вченої ради  ФММ  (протокол № 6 від 

29.01.2018 р.) 1,8 друк арк 
14. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 

073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент 

міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. 

Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. 

Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – Київ 

: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с.Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ  (протокол 

№ 6 від 29.01.2018 р.) 1,7 друк арк 

15. Поведінка споживача: Робочии зошит [Електроннии ресурс] : навч. посіб. для студ. 

напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань: 0305 «Економіка і 

підприємництво» / Зозульов О.В., Гнітецькии Є. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 фаил: 2,28 Мбаит). – Киıв : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 
99 с.  

16. Стратегічний маркетинг: Робочий зошит [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації «Промисловий маркетингї» Н. В. Язвінська, 

Т.О. Царьова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 716 Кбайт). 

– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 100 с. 

17. Фінанси, гроші та кредит: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», 

«Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», 

«Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. 

Савицька, М. В. Шкробот. – Електронні текстові данні (1 файл: 87.2 Кбайт). – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 35 с. 

18. Фундаментальний маркетинг: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. 

Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Зозульов, Т.О.Царьова, Н.С. Кубишина– Електронні 

текстові дані (1 файл: 628 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 64 с. 
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Статті:    

Кафедра  Кількість 
фахові/в інших виданнях/ (в 

т.ч. закордонних)/в 

наукометричних базах  

SCOPUS Web of 
Science   

Copernicus 

Менеджменту  23/22/14/67 4 7 56 
Промислового 

маркетингу  
20/3/3/34 0 1 34 

Міжнародної економіки  32/24/11/19 2 0 17 

Економіки і 

підприємництва  
58/64/4/98 2 1 95 

Теоретичної та 

прикладної економіки  
23/1/-/20 - 1 20 

Математичного 

моделювання 

економічних систем  

24/5/4/27  5 3 22 

По факультету 

загалом:   
188/119/36/265    

Загалом:387=110 д.а. 
13 13 244 

 
 

Інші видання 
 

Тези: 
 

 

 

Видані матеріали конференцій (тези доповідей), проведених на базі ФММ НТУУ „КПІ”: 

 

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 

3.  Міжнародна науково-практична конференція студентів, та молодих вчених 

«Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством» 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 

Кафедра  Кількість 
(викладачі та аспіранти/студенти) 

Менеджменту  104/47 
Промислового маркетингу  34/87 
Міжнародної економіки  92/37 
Економіки і підприємництва  157/143 
Теоретичної та прикладної економіки  77/82 
Математичного моделювання економічних систем  25/46 

По факультету загалом 489/442=931≈90 д.а. 
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7.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» 

8.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 
 

Електронні сертифіковані видання: 

1. Всі збірники наукових праць та матеріали конференцій переведені на платформу OJS та 

OCS. 
2. Періодичне щорічне видання, електронний Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до 

управління підприємством» №3, 2018 р, де розміщено статті за результатами ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління 

підприємством». Загальна кількість надрукованих статей –  42, з них студентами 

кафедри менеджменту 31   (сайт збірника -
 http://spu.fmm.kpi.ua).   Збірник  створено наплатформі  OJS.  Гриф надано Методичною 

радою КПІ ім. ІгоряСікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.)  за поданнямВченої 

ради  ФММ  (протокол № 6 від 29.01.2018 р.) 1,8 друк арк 
3. Гроші та кредит: Практикум» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 

051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю.О.Єрешко, 

М.М.Дученко І.М. Крейдич. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,86 МБ). – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 52 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24907 
4. Інноваційний менеджмент: рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студ. спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізацій: «Програмне 

забезпечення веб-технологійта мобільних пристроїв», «Програмне забезпечення 

розподільних систем», «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне 

моделювання в інформаційних системах» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: 

С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл:631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018 р. 
5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад.: М.М.Дученко, Ю.О.Єрешко, О.А. Шевчук. – Електронні текстові 

данні (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24905 
6. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-

магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – 
271 с. – Назва з екрана.; Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243; Ухвалено 

методичною радою; Протокол № 5; Дата 25.01.2018 
7. Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна 

економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»  / 

Т.В.Лазоренко, М.П.Лазаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 162 с. 
8. Міжнародні економічні відносини: практикум   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030503 

«Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова,  О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 80  с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.) 
9. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій 

http://spu.fmm.kpi.ua/
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24907
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24905
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063


Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 
 

 

74 

«Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», 

«Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. 

Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. 

ІгоряСікорського, 2018. – 62 с.  
10. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 

073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент 

міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. 

Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. 

Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – 
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. 

Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ  

(протокол № 6 від 29.01.2018 р.) 1,7 друк арк 
11. Фінанси, гроші та кредит: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», 

«Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», 

«Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. 

Савицька, М. В. Шкробот. – Електронні текстові данні (1 файл: 87.2 Кбайт). – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 35 с. 
 

 
 

7.1. Наукове видання підрозділу 
 

Фахове наукове видання 
На базі ФММ видається фахова наукове видання: збірник наукових праць «Економічний 

вісник НТУУ «КПІ». У 2017 році вийшов черговий номер збірника ’ 2 0 1 8 ( 1 5 ) .  
Видання повністю відповідає вимогам. Переведено на платформу OJS: http://ev.fmm.kpi.ua. 
Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International 
 (з 2014 р.), DOAJ, РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index 
(ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів 

наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar. Видання "Наукової 

періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі 

WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search 
Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  
 
 

Збірники наукових праць молодих вчених ФММ 
На факультеті менеджменті та маркетингу видається 2 збірника наукових праць молодих 

вчених: 
1. Вийшов черговий (12) номер збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні 

проблеми економіки і управління», в якому опубліковано результати наукових 

досліджень магістрів та бакалаврів. 
До збірника ввійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, бакалаврів, 

студентів факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Праці підготовлені у 

співавторстві з науковими керівниками.  
Сайт збірника: http://ape.fmm.kpi.ua та http://probl-economy.kpi.ua/ (старий).   
Переведено на платформу OJS:. Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та 

інформаційних базах: Index Copernicus, РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Видання 

індексується Google Scholar.  Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у 

всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на 

пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.    
 

http://ev.fmm.kpi.ua/
http://ape.fmm.kpi.ua/
http://probl-economy.kpi.ua/
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2. Вийшли чергові випуски (№ 19, 20) збірника наукових праць «Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво». 
 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 19. К: ІВЦ 

Видавництво Політехніка, 2017. –252 с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник 
переведено на платформу OJS. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, ELAKRI, 
OAJI, OJS, World Cat, Research Bible, Google Scholar, Open AIRE, III factor, Cite FActor, 
Cosmos Impact Factor. n AIRE). 

 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 20. К: ІВЦ 

Видавництво Політехніка, 2017. –236 с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник 
переведено на платформу OJS. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, ELAKRI, 
OAJI, OJS, World Cat, Research Bible, Google Scholar, Open AIRE, III factor, Cite FActor, 
Cosmos Impact Factor. n AIRE). www.sb-keip.kpi.ua - сайт збірника "Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво" 

3. Вийшов третій номер  періодичного  щорічного видання, електронний Збірник наукових 

праць  «Сучасні підходи до управління підприємством» №3, 2018 р, Загальна кількість 

надрукованих статей – 42. Збірник на платформі OJS:  http://spu.fmm.kpi.ua).    
 

 
Матеріали конференцій 

 

 Зб. тез доп. ХІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф «В2В-Маркетинг»., 17 квіт. 2018 р. – 
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського (електронне видання) (сайт збірника –

 http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/ ).   

 Сучасні підходи до управління підприємством: Всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 
квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (сайт 

збірника – http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/ ). Збірник викладено на 

платформі OJS. 

 Надруковано збірник праць XIV (XXVI) науково-практичної конференції 15-16 березня 

2018 р. «Міжнародне науково-технічне співробітництво» сайт збірника: 

http://istc.fmm.kpi.ua/index.php/kpi_mnts/conferences_uran_ua/index) Збірник переведено 

на платформу OJS. 

 Надруковано збірник праць XIV (XXVI) Міжнародної науково-практичної конференції 

04 грудня 2018 р. «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні». Загальна 

кількість опублікованих праць – 42. Конференцію проведено спільно з приладобудівним 

факультетом (сторінка матеріалів конференції 

http://pbf.kpi.ua/ua/category/science/conference/efektivnist_inz_rishen/ 

 Вийшов збірник наукових праць «Міжнародна економіка: інтеграція науки та 

практики», № 8. До збірника увійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, 

бакалаврів, студентів факультету менеджменту та маркетингу. Праці підготовлені в 

рамках участі у круглому столі «Формування цінності людського капіталу в епоху 

глобальних викликів», що відбувся 21.11.2018 р. за ініціативи кафедри міжнародної 

економіки. (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex. 
php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16). Збірник переведено на 

платформу OJS.  

 Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформаціи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.- практ. конф. з 

міжнар. уч. 4 квітня 2018 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського: ТОВ «ДКС центр», 

2018. – 218 c. 

  

http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://istc.fmm.kpi.ua/index.php/kpi_mnts/conferences_uran_ua/index
http://pbf.kpi.ua/ua/category/science/conference/efektivnist_inz_rishen/
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
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8. Наукові конференції, семінари, виставки 

 
8.1. Конференції, семінари проведені на базі університету 

 Загальна кількість проведених конференцій і семінарів:  8 конференцій  (з них 8 
на базі університету) + 79 семінарів = 87 

 (з них – всеукраїнських) -  4  

 (з них – міжнародних) -  3  

 (окремо з них міжнародних за межами України) – 0  

 Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференція – 568  

 Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових семінарах – 35  

 Кількість опублікованих доповідей -  657 

 

Конференції 

У 2018 році факультетом менеджменту та маркетингу на базі університету проведено 

8 конференцій:  

№ Організатори Назва Загальна 

кількість  

зроблени

х 

доповідей 

Кількість 

опублікованих 

доповідей 

1.  кафедра 

економіки та 

підприємництв

а 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 

56 131 

2.  кафедра 

менеджменту 
VІІ Всеукраїнська  науково-практична 

конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/(сайт 

конференції) 
http://spu.fmm.kpi.ua/ (сайт збірника наукових 

праць) 

38 142  
 

3.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність" 
www.istc.fmm.kpi.ua 

26 112 

4.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Ефективність 

інженерних рішень в приладобудуванні» 
(спільно с факультетом приладобудування) 

11 32 

5.  кафедра 

промислового 

маркетингу 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«В2В Маркетинг» 
b2b-marketing.fmm.kpi.ua  
збірник праць: b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/ 
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B
1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_B2B-2018.pdf 

32 66 

6.  НТСА ФММ Міжнародна науково-практична конференція 

"Науково-технічний розвиток: економіка, 

23 41 

http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://www.istc.fmm.kpi.ua/
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
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технології, управління" 
ntr.fmm.kpi.ua   
збірник праць: ntr.fmm.kpi.ua/proc  

7.  Кафедра 

математичного 

моделювання 

економічних 

систем 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» 
mpep.fmm.kpi.ua  

14 42 

8.  Кафедра 

теоретичної та 

прикладної 

економіки  

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 

31 91 

Всього:  231 657 

Всі конференції відкрито у системі OCS.  

 

Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях, семінарах, у 

тому числі міжнародних  

Кафедра Кількість доповідей на 

конференціях  
Кількість доповідей на 

семінарах  

 В т.ч. міжнародних  В т.ч. міжнародних 

Міжнародної економіки 46 29 11 0 

Менеджменту  151 49 5 0 

Промислового маркетингу  32 1 12 0 

Економіки і підприємництва  183 101 1 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  
77 28 3 3 

Математичного 

моделювання економічних 

систем  

71 16 3 1 

Загалом по факультету:  568 224 35 4 

 

 

Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах 

 

Кафедра Кількість працівників які 

взяли участь у міжнародних 

конференціях 

Кількість працівників які 

взяли участь у міжнародних 

семінарах 

Міжнародної економіки 21 2 

Менеджменту  16 0 

Промислового маркетингу  1 0 

Економіки і підприємництва  26 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  
5 1 

http://ntr.fmm.kpi.ua/
http://ntr.fmm.kpi.ua/proc
http://mpep.fmm.kpi.ua/mpep2015
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Математичного 

моделювання економічних 

систем  

5 1 

Загалом по факультету:  74 4 

 

8.2. Виставки 

В силу економічного спрямування факультету відсутня можливість експонувати на 

виставках експонати.   
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9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових 

працівників 
 

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  дипломами, іншими 

нагородами 

  Відзначення державними, академічними, закордонними преміями, дипломами, іншими нагородами. 

Обов’язково ПІБ-не скорочувати, посада, вчене звання, нагорода, № постанови, указу, наказу та за 

що отримана).  

Переможці конкурсу у НТУУ «КПІ»: 

 «Молодий викладач-дослідник»  - 1 (Пишнограєв І.О.) 
 
 

Подяки: 

1. Подяка науово-педагогічному колективу факультету менеджменту і маркетингу 
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" за високу якість підготовки студенських наукових робіт та активну участь у проведенні 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Менеджмент" у 

2015-2017 рр. 

 

2. Подяка Голюк Вікторії Ярославівні від галузевої конкурсної комісії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою 

"Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства" та у підготовці студентки 

Головатої О.В.– призера ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Менеджмент" у 2016/2017 н.р. 
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3. Подяки виклаладачам кафедри Шульгіній Л.М., Малик І.П., Савицькій О. М.  від галузевої 

конкурсної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень у 

керуванні студентськими науковими роботами та у підготовці призерів ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Менеджмент" у 2016/2017 н.р. 

   
4. Подяка завідувачу кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Дергачовій В.В. від Вченої ради КПІ 

ім. Ігоря Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
5. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц.  Жигалкевич Ж. М. від Вченої ради КПІ 

ім. Ігоря Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
6. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Бояриновій К.О. від Вченої ради КПІ ім. 

Ігоря Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
7. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц.  Кравченко М.О. від Вченої ради КПІ ім. 

Ігоря Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
8. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц.  Гук О.В. від Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
9. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц.  Малик І.П. від Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського за високу якість організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» 
10. Подяка доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц.  Голюк В. Я. за високий професіоналізм 

та активну роботу у складі галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
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студентських наукових робіт «Управління проектами і програмами» на базі СНУ ім. Лесі 

Українки 

 

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності 
9.1. Створення у звітному році нових навчально-наукових структур – немає  

 9.2. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації науковоїта 

інноваційної діяльності - немає  

 

11. Наукове обладнання 
У 2018 році факультетом менеджменту та маркетингу придбання наукового 

обладнання не було.  

 

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2019 рік 
Факультет проводить роботи по залученню фінансування по госп/д роботах. 

  

  

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету менеджменту та маркетингу 

26 листопада 2018 року, протокол  № 4 

 

Декан ФММ                            ________________                        О.А. Гавриш 
 
26.11.2018   

 

  


